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1  JOHDANTO 

Toisena opiskeluvuotenani Helsingin yliopistolla osallistuin kotimaisen kirjallisuuden oppiaineen 

dosentti Juhani Sipilän luentokurssille Suomalainen novelli. Kurssin lukemistoon kuului Pentti 

Haanpään novellikokoelma Nykyaikaa (1942, Otava), joka teki minuun heti lähtemättömän 

vaikutuksen. Novellikokoelma piirtää talvi- ja jatkosodan tapahtumapaikat esiin arkisina miljöinä 

sodan kunniankenttien sijaan. Se kuvaa sodan käsittämättömyyden lomassa jatkuvan elämän 

arkisuutta ja tavallisuutta, pientä ihmistä puuhissaan. Novellikokoelmassa ihminen esitetään osana 

itseään suurempaa järjestelmää, luontoa: vaikka ihminen sotii ja riehuu, ei ympäröivä luonto ja sen 

syklinen kierto muutu. 

Mieleeni jäi erityisesti kokoelman päätösnovelli ”Korpimailla”. Novellissa Teerivaaran torppa 

uinuu omassa rauhassaan keskellä erämaata. ”Ei muuta kuin hisahtamaton hiljaisuus, 

tummankirjava metsänrinta ja kaukaisia lumisten vaarojen rinteitä” (128.) Kertoja kuvaa 

pariskunnan elämää korven rauhassa idyllisenä ”herrankukkarona”, kunnes uutiset sodasta saapuvat 

ja asujat joutuvat evakkoon. He pääsevät takaisin ja hetken kaikki näyttää asettuvan takaisin 

uomiinsa, kunnes sota alkaa uudelleen. 

Tällä kertaa sota ei kuitenkaan tarkoita taistelukoneita tai pommituksia vaan pysyvää muutosta 

pariskunnan elämäntapaan: ”Myöhemmin kesän kuluessa kävi kuitenkin ilmi, että tämä sota 

merkitsi jotakin aivan uutta ja mullistavaa Teerivaaralle. Sen sydänmaan halki alettiin rakentaa 

tietä, sotatietä, huoltotietä. Ja se tulisi kulkemaan aivan Teerivaaran vieritse.” (145–146.) Tie tulee 

ja halkoo metsän jakaen samalla myös pariskunnanmielipiteet. Tuomas iloitsee ennen niin 

vaivalloisen matkanteon muuttuessa helpoksi. ”Hän seisoi avopäin pihamaalla ja katseli, miten 

vaunujen valot välkkyivät pimeässä illassa. Se oli komea näky.” (148.) Mutta emäntä Anna tuntee 

”hämärää kauhua”. ”Koko tie oli hänestä vastenmielinen. Tuntui kuin olisi töhritty jotakin 

puhdasta…” (148.) Kertoja toteaa: ”Niin, Teerivaaran elämä oli muuttunut toiseksi. Ei enää 

huomattu entistä ikuista metsänreunaa, ei savua Kivimäestä. Näköala oli muuttunut.” (149.) 

Erämaahan levittäytyvä tie symboloi uutta aikaa ja sivilisaation piiriin joutumista. Metsä saa 

kerronnassa attribuutin ikuinen. Metsä on ”ikuinen” ja päähenkilön Annan silmissä ”puhdas” 

vastakohtana tielle.  

Korpimailla-novellin tiessä ja metsässä tiivistyy esimodernin ja modernin elämäntavan ja ajan 

kohtaamisen aihe, joka muodostuu nähdäkseni keskeiseksi teemaksi Haanpään tuotannolle. Teeman 

voi tulkita myös luonnon ja ihmisen välisen yhteyden murtumisen kuvauksena: sotahuoltotien 

symboloima sivilisaatio tunkeutuu metsään ja muuttaa ihmisen ja luonnon ennen niin 

rikkumattoman yhteyden. 
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Luonnon ja sivilisaation välisen rajan teemoja käsittelee myös kirjalliseksi primitivismiksi kutsuttu 

kirjallisuushistoriallinen tyylisuunta, jonka näkökulmasta tarkastelen tässä tutkimuksessa Haanpään 

varhaisempaa novellikokoelmaa Lauma – kertomuksia (1937, Gummerus). Kirjallisuudentutkija 

Ben Etheringtonin mukaan primitivismi oli eri taiteenaloilla modernisaation myöhäisvaiheessa 

muotoutunut globaali esteettinen projekti. Teoksessaan Literary Primitivism (2017) Etherington 

esittää, että tyylisuunta syntyi 1920- ja 30-luvuilla yhtaikaa eri maiden kaunokirjallisuuksissa 

vastareaktiona länsimaisen kapitalistisen järjestelmän ”imperialistiselle” levittäytymiselle ja 

sosiaalista järjestystä ja yhteisön totuttuja rakenteita hajottaville käytänteille. Kirjallisessa 

primitivismissä kaunokirjallisuuden ajateltiin olevan keino taltioida ja siten säilyttää pala 

alkuperäiseksi koettua, joka oli katoamassa modernisaation takia tavoittamattomiin. (Etherington 

2017, 9.) 

Haanpään novellikokoelman kertomusten kirjoitusajankohta on 1930-luvun Suomi, jossa globaalin 

kapitalismin vaikutukset näkyivät muuttoliikkeenä, siirtolaisuutena, talouslamana sekä 

metsäelinkeinon muutoksina. 1920-luvun lopulla Suomen talonpoikaista metsätaloutta ravisteli 

rakennemuutos, kun metsäteollisuuden tuotantoketjut yhtiöitettiin vetoamalla kansalliseen etuun. 

Metsiin liittyvässä julkisessa keskustelussa kansallinen taloushegemonia vaiensi vaihtoehtoiset 

metsänhoidolliset näkemykset. (Pekurinen 1997, 152). Hypoteesini on, että Lauman kertomusten 

primitivistinen luonnon kuvaus ja etenkin puiden primitiivisyys heijastelevat aikakauden ympäristö- 

ja metsäpoliittisia muutoksia.  

Tutkimukseni pohjana toimii Riikka Rossin monografia Alkukantaisuus ja tunteet – Primitivismi 

1900-luvun alun suomalaisessa kirjallisuudessa (2020), joka on ensimmäinen kattava tutkimus 

suomalaisen kaunokirjallisuuden primitivismistä. Rossin tutkimus tarkastelee primitivismin 

tyylilajille ominaisia trooppeja ja merkitysrakenteita, joita hyödynnän analysoidessani Lauman 

primitivistisiä aiheita ja ekologista teemaa. Rossin mukaan kirjallisen primitivismin pohjana on 

sana primitiivinen, eli ”alkukantainen”, joka pitää sisällään kaksi miltei vastakkaista merkitystä, 

myönteistä ja kielteistä, arviota: primitiivisellä voidaan tarkoittaa alkuperäistä ja aitoa, mutta myös 

alkeellista ja raakaa (Rossi 2020, 10). Kirjallinen primitivismi historiallisena suuntauksena haastaa 

alkukantaisuudelle annettuja kulttuurisia tulkintoja ja ohjaa tarkastelemaan niihin sisältyvien 

mielikuvien ideologisia taustoja.  

Kirjalliselle primitivismille on tyypillistä rajojen estetiikka. Sen hyödyntämiä trooppeja ovat 

esimerkiksi toisilleen vastakohtaiset sivilisaatio ja erämaa, keskus ja periferia, nykyaika ja 

menneisyys sekä ihminen ja eläin. Kuten troopeista voi erottaa, on luonnolla tärkeä rooli kirjallisen 
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primitivismin kuvastoissa, sillä se määrittyy länsimaisen edistysajattelun ja sitä symboloivan 

sivilisaation retoriseksi vastavoimaksi.  

Kirjallisen primitivismin tavassa kyseenalaistaa ja uudelleen määritellä oman aikansa 

perustavanlaatuisia, ihmisyyttä rakentavia historiallisia ajatusmalleja voidaan nähdä sen 

yhtymäkohta ekokritiikkiin. Ekokriittinen kirjallisuus on kirjallisuutta, joka käsittelee luontoa ja 

ympäristöä ekosentrisestä näkökulmasta eli tunnustaen niiden itseisarvon ja niihin liittyvän eettisen 

ulottuvuuden. Ekokriittinen kirjallisuudentutkimus taas pyrkii teoksia tarkastelemalla purkamaan 

jyrkkää dikotomiaa luonnon ja kulttuurin välillä. Ekokriittisen tutkimuksen, kuten myös siitä 

omaksi tutkimussuunnakseen eriytyneen posthumanistisen tutkimuksen päämääränä on horjuttaa 

antroposentristä eli ihmiskeskeistä tapaamme hahmottaa meitä ympäröivä todellisuus. Kirjallisella 

primitivismillä ja ekokritiikillä on siten yhteinen kiinnostuksen kohde, luonnon ja ihmisen yhteys. 

(Lahtinen & Lehtimäki 2008, 18; Hyttinen & Lummaa 2020, 23; Kortekallio et al. 2020, 88.) 

Mitä kauemmin olen nyt lukenut Haanpään teoksia ekokriittisestä näkökulmasta, sitä suuremmaksi 

on kasvanut ihmetykseni siitä, ettei hänen teostensa luontoa ole tarkasteltu aiemmin laajemmassa 

tutkimuksessa. Syitä tutkimuksen puuttumiseen voi etsiä esimerkiksi primitivismin joutumisesta 

tutkimuksen marginaaliin käsitteeseen liittyvien negatiivisten konnotaatioiden vuoksi (Rossi 2020, 

23). Luontoa koskevan tutkimuskäsitteistön puuttuessa on Haanpään luontokuvan tiimoilta 1980-

luvulla ajauduttu käymään keskustelua jopa sosiaalidarwinismista. Keskustelu on tiivistynyt muun 

muassa tutkimukseni otsikoksi valikoituneeseen sitaattiin novellista ”Viimeinen matka”. (ks. 

Sallamaa 1987, 102; vrt. Niemi 1974, 213). Luonnon alkukantaisuuden merkityksiä kirjallisen 

primitivismin ja ekokritiikin näkökulmasta avaava tutkimukseni tarjoaa siten täysin uuden 

näkökulman Haanpään tuotantoon. 

 

1.1  TUTKIMUSKYSYMYS  

Hypoteesini mukaan Lauman primitiivisen luonnon poetiikka rakentuu samanlaiselle 

lähtöoletukselle kuin mikä ekokriittisessä ja posthumanistisessa tutkimuksessa on: ihminen ei ole 

luomakunnan hallitsija, vaikka on itsensä sille jalustalle asettanut. Tutkimuksessani tarkastelen 

Haanpään teoksen primitiivisen luonnon teemaa yhdistäen primitivismin trooppien analyysiin 

ekokriittisen kirjallisuudentutkimuksen näkökulman.  

Ekokritiikin metodiikan mukaisesti tarkastelen myös sitä, millaisia eettisiä kysymyksenasetteluja ja 

arvoja teos primitiiviseksi kuvattuun luontoon liittää. Kuten sanottua, kirjallisen primitivismin 



   4 

alkukantaisuuden tulkinnat kantavat keskenään ambivalentteja merkityksiä ja arvotuksia (Rossi 

2020, 10). Laumassa alkukantaisuuden saamat negatiiviset merkitykset yhdistetään ihmiseen ja 

tämän sisäisen biologisen primitiivin, viettiluonnon, valloilleen pääsemiseen. Positiiviset 

alkukantaisuuden merkitykset taas yhdistyvät teoksessa toislajisten kuvauksiin eli eläimeen ja 

puuhun. Tarkastelen, miten primitiivisen saamat merkitykset risteävät Lauman novelleissa erilaisten 

metaforien kautta ja uusia merkityksiä tuottaen. Ekokriittistä tutkimusnäkökulmaa painottaen 

tarkastelen erityisesti sitä, miten metaforat koettelevat inhimillisen ja ei-inhimillisen sekä 

kulttuurisen ja luonnollisen rajojen pitävyyttä. Merkittäväksi primitivistisyyttä rakentavaksi ja 

ihmisen luontoyhteyttä symboloivaksi kerronnan elementiksi nousee puu-motiivi, jota analysoin 

tutkimuksen viimeisessä luvussa. 

Tutkimukseni osoittaa, että Lauman primitiivisen luonnon kuvaus voidaan lukea oman aikansa 

ekologisena kannanottona ihmisen luontoyhteyden puolesta.1 Novellikokoelmaa voidaan lukea 

varhaisena ekokriittisenä tekstinä, joka käsittelee toislajisiin ja ympäristöön liittyviä etiikan 

kysymyksiä. Luonnon käsitteellistämiseksi olen jakanut luonnon Laumassa saamat merkitykset 

kolmeen osa-alueeseen, jotka muodostavat myös tutkimukseni rungon: 1) ihmisluonnon 

alkukantaisuus, 2) erämaan alkukantaisuus ja 3) puiden alkukantaisuus. 

 

1.2  LUONTO AIEMMASSA HAANPÄÄ-TUTKIMUKSESSA  

Pentti Haanpään elämä ja tuotanto on kiinnostanut kirjallisuudentutkijoita laajalti. Tutkimus on 

painottanut ensisijaisesti kirjailijan teosten yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, mikä selittyy Haanpään 

tuotannon yhteiskunnallisilla teemoilla, mutta myös aikalaislehdistössä käydyllä ”kirjasodalla” ja 

oikeistosensuurilla, joka pyrki vaientamaan kirjailijan lähes koko 1930-luvun ajaksi. Haanpään 

tuotantoa on käsitelty diskurssianalyysin keinoin (Koivisto 1997), vastaanotontutkimuksessa 

(Sallamaa 1987; Sinnemäki 2014) sekä biografisessa mielessä (Kauppinen 1966; Karonen 1985) 

ynnä lukuisten tutkijoiden toimesta etenkin 1980-luvulta alkaen. Merkittävin viimeaikainen 

tutkimushanke on Oulun ja Siikalatvan kirjastojen yhteistyönä toteuttama Haanpään 

muistiinpanojen ja käsikirjoitusten digitointiprojekti (2016–2018), joka on tuonut Haanpäältä 

jääneitä materiaaleja tutkijoiden ja suuren yleisön tavoitettaviin. 

 
1 Käytän käsitettä luontoyhteys luontosuhteen rinnalla korostaakseni näkemystä ihmisen 

biologisesta kuulumista luontoon ja tuon kuulumisen mukanaan tuomaa eettistä 

sitoumusta. 
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Kirjallisuushistoriat mainitsevat luonnon ja ihmisen suhteen Haanpään tuotannon toistuvaksi 

keskeiseksi topokseksi. (ks. Tarkka 1970, 98; Laitinen 1981, 420; Rojola 1999, 270). Haanpään 

luontoa ei kuitenkaan ole tutkittu kirjallisen primitivismin kehyksessä, luonnon itseisarvoa 

painottavasta ekokriittisestä näkökulmasta. Luontoa tai ihmisen luontoyhteyttä ei myöskään 

aikaisemmin ole tarkasteltu yksittäisen teoksen teemana. Vihjeitä siitä, että tällaiseen tarkasteluun 

olisi syytä kuitenkin löytyy. Kirjallisuudentutkija Kukku Melkas (2008, 137) on huomauttanut, että 

Haanpään varhaistuotantoa olisi syytä tarkastella varhaisena suomalaisena ekokirjallisuutena, jossa 

”luontoa ei nähdä ensisijaisesti ihmisen läpi, vaan ihminen luonnon läpi”. Aino Kallaksen Pyhän 

joen kostoa (1930) ekologisena kannanottona tulkitsevassa artikkelissaan Melkas mainitsee 

Haanpään varhaistuotannon ohella F.E. Sillanpään esikoisromaanin Elämä ja aurinko (1916) sekä 

Katri Valan Kaukaisen puutarhan (1924) teoksina, joita olisi syytä tarkastella varhaisen 

suomalaisen ekokirjallisuuden edustajina. (ibid.) 

Merkittävin Haanpään luontokuvaa valottava tutkimus on Aarne Kinnusen Haanpään pitkät varjot 

– Pentti Haanpään kertomataiteesta (Otava, 1982). Haanpään tuotannon keskeisiä aiheita ja 

poetiikkaa estetiikan näkökulmasta lähestyvä monografia nostaa jo esipuheessa esiin luonnon 

kauneuden merkityksen Haanpään tuotannossa. Kinnusen (1982, 19, 27) mukaan luonnon kauneus 

kiteytyy kirkkaus-motiiviin, esimerkiksi kertojan kuvatessa valon osumista puiden latvukseen. 

Esimerkin hän ottaa novellista ”Hauta” (1937), mutta kirkkauden ja puun muodostama motiivi 

toistuu myös esimerkiksi romaanin Vääpeli Sadon tapaus (kirj. 1935 / julk. 1956) luvussa Punainen 

puu, kuten myös Lauman novellissa ”Höröläinen tukinajossa”. (ks. s. 46.) 

Haanpään pitkät varjot tarttuu Haanpään proosan luonnonfilosofisiin ulottuvuuksiin kokonaisen 

luvun verran (”Maa ja ihminen”). Suurelle yleisölle tarkoitetun teoksen kirjallisuusanalyysi 

rakentuu kuitenkin pitkälti sitaateista ja niiden kommentaareista eikä syvennä luontoteeman 

tarkastelua teoreettisin välinein. Kirjan luontoteemojen käsittelyn ansioiden ja puutteiden ristiriita 

onkin hyvä esimerkki siitä, miten ekokriittinen ja posthumanistinen kirjallisuudentutkimus ovat 

tarkentaneet ja monipuolistaneet tapoja puhua luonnosta kirjallisuudessa.  

Sovitellessaan Haanpään proosan eksistenssifilosofiaa suomalaisen kirjallisuuden ja 

luonnonkuvauksen traditiota vasten Kinnunen tavoittaa mielestäni kuvaavasti Haanpään 

primitivismiin kuuluvia sävyjä. Aloitusluvussa hän hyvin hienovaraisesti osoittaa Haanpään 

proosan yhteyksiä suomalaiseen metsänkuvauksen traditioon, kalevalaiseen perinteeseen ja 

Sillanpään proosan myyttisiin aineksiin. Kinnusen (1982, 16) mukaan Haanpää käyttää kirjallista 

perinnettä kaiken kaikkiaan suhteellisen runsaasti ja näkee osan perinteestä koomisena. – –Myytti 
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muuttuu. Komiikka ei kuitenkaan kohdistu kirjallisuuteen, esimerkiksi Sillanpäähän, vaan aivan 

toisaanne.  

Haanpäätä ja Sillanpäätä on kirjallisuushistorioissa kutsuttu maalaismodernisteiksi, koska heidän 

teoksensa kuvaavat maaseutua ja koska kirjailijoina he olivat marginaalissa suhteessa Helsingin 

kirjallisuuspiireihin. (Rojola 1999, 270). Molempien kirjailijoiden tyyliä on myös verrattu 

kirjallisen primitivismin isänä pidettyyn englantilaiseen kirjailijaan D.H. Lawrenceen (ks. esim. 

Sallamaa 1996, 60; Rossi 2020, 122;). Kinnusen lausunto Haanpään suhteesta traditioon nostaa 

esiin kysymyksen Haanpään ja Sillanpään primitivistisen tyylin eroista ja suhteesta. Mielestäni ero 

paikantuu etenkin tapaan kuvata ihmistä, talonpoikaa. Koominen näkemys traditiosta, josta 

Kinnunen mainitsee, saattaisi hyvinkin kohdistua Sillanpään joidenkin teosten primitivistiseen 

kansankuvauksen tyyliin, johon sisältyy paikoitellen eettisesti ristiriitaista ainesta. Rossin (2020, 

29) mukaan suomalaisen 1900-luvun alun kirjallisuuden primitivismin empaattinen katse 

rahvaaseen oli usein arvottavuudessaan ambivalentti sen kuvatessa kansaa alkukantaisena 

toiseutena, mutta samalla koettaessa asettua sen asemaan. 

Verrattuna Sillanpään naturalistista kohtalokkuutta ja biologian määräävyyttä korostavaan 

primitivismiin, on Haanpään Lauman primitivismin erityisenä teesinä yksilön vapaa tahto ja sen 

mukanaan tuoma eettinen vastuu. Haanpää karnevalisoi uusromantiikan primitivististä 

kansankuvauksen traditiota, joka pyrki romantisoimaan kansanihmistä ja tämän alkuvoimaisuutta 

näkemällä siinä primordialistisen kansakunnan sielun (ks. Lyytikäinen 2020, 26). Haanpään 

primitivismi roimii huumorin keinoin ihmisen sisällä asuvaa biologista primitiiviä ja osoittaa miten 

tämän primitiivin kehittymättömyys on juurisyy yhteiskunnan ja sen ilmiöiden hulluuden taustalla. 

Uudemmassa tutkimuksessa Haanpään proosan luontokuvaa on tarkasteltu suhteessa suomalaisen 

eräkirjallisuuden perinteeseen. Teoksessa Ikävä erätön ilta − Suomalainen eräkirjallisuus (2003) 

Markku Varis käsittelee suomalaista eräaiheista fiktiokirjallisuutta historiallisen lajin näkökulmasta 

ja osittain ekokriittistä näkökulmaa hyödyntäen. Variksen mukaan eräkirjallisuuden kuvaamien 

luontosuhteiden ymmärtämiseksi on tunnettava aatehistoriallisia virtauksia suomalaisen 

metsäsuhteen takana. Ideologiset tavat suhtautua metsään voidaan jakaa neljänlaisiin 

metsäsuhteisiin, joista yksi on primitivismi. ”Primitivismissä ihminen nähdään osana luontoa, 

samanarvoisena muiden eliöiden kanssa.” (Varis 2003, 30).  

Varis ei kytke analyysissaan Haanpäätä primitivismiin, mutta korostaa tämän asettuvan 

tuotannossaan heikompiosaisten puolelle etenkin eläinkertomuksissa. Haanpäältä ei hänen 

mukaansa löydy yhtään novellia, jossa vakavamielinen metsästys tai kalastus olisi novellin 

pääteema, vaan saalistaminen on Haanpään keino nauraa yhteiskunnan koomisille ilmiöille. 
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Esimerkiksi Kentän ja Kasarmin novellin ”Kertomus jänisvainajasta” Varis tulkitsee tekstiksi, joka 

”kirjoittautuu irti metsästystä ja tappamista ihailevasta arvomaailmasta.” (Varis 2003, 266.)  

Suurelle yleisölle tarkoitetussa bibliografisessa elämäkerrassa Haanpään elämä (1985) Vesa 

Karonen tarkastelee Haanpään elämää ja tuotantoa rinnan kehittyvänä kertomuksena. Kinnusen 

teoksen ohella Karosen Haanpää-tutkimus on merkittävimpiä kirjailijan maineen vakiinnuttaneita 

tutkimuksia 1970-luvun lopulta alkaen (Sinnemäki 2014, 247). Elämäkerrassa Karonen nostaa esiin 

Haanpään varhaistuotannosta toistuvat kysymykset yksilön elämän tarkoituksesta, kuolemasta ja 

luonnon kiertokulusta. Hän selittää niiden motivoitumista muun muassa Haanpään nuorena 

kokemalla ystävän itsemurhalla (1985, 91). Samoin kuin esikoisnovellikokoelmassa Maantietä 

pitkin (1925), on kuolema johtomotiivina myös Laumassa. Kuolema ja eriasteiset kuolleista 

heräämiset toistuvat läpi novellikokoelman. 

Haanpään muistiinpanoja vasten Karonen tulkitsee, että ennen Lauman kirjoittamista Haanpää oli 

kokenut jonkinasteista masennusta ja menettänyt uskonsa ihmiseen ja idealismiin. Tätä 

eksistentialistista kriisiä ja camuslaista ”putoamista” kuvaa Karosen (1985, 169) mukaan 

allegorisesti Lauman novelli ”Erämaan tragiikkaa”, jossa mies putoaa jyrkänteeltä tavoitellessaan 

haukan pesää. Karonen huomioi novellin perustavana rakenteena sivilisaation ja luonnon jännitteen 

sekä henkilöhahmon korostetun biologisen tulkinnan, mutta tulkitsee novellia allegorisena 

kuvauksena ihmisestä, joka tavoitellessaan ideaalejaan, haukan symboloimaa urheutta ja vapautta, 

pettyy ja putoaa. Tästä putoamisesta syntyy Karosen mukaan Haanpään uusi individualisti. 

Luentani yhtyy osittain tulkintaan novellin allegorisesta luonteesta, mutta haastaa Karosen 

biografisen tulkinnan tarkastelemalla kertomuksen mahdollisuuksia primitivistiseksi tekstiksi, joka 

tulkitsee modernin ihmisen luontoyhteyden epätasapainoa ja katkeamista. 

Karosen elämäkerralliseen lähestymistapaan liittyy narratiivisuuden vaatimuksen ongelmia. Hän 

näkee Lauman ja sitä seuranneen novellikokoelman Ihmiselon karvas ihanuus2 (1939, Gummerus) 

muodostavan ”kirjavan yleisvaikutelman”, joukon ”juttuja, kerättyjä kertomuksia”, joilla ei ole 

yhtenäistä aihepiiriä vaan jotka ”heijastelevat kirjailijan idealismin haihtumista”. (Karonen 1985, 

181). Tutkimukseni esittää biografiselle tulkinnalle vaihtoehdon osoittamalla analyysin kautta, että 

Lauman kompositiosta hahmottuu vahva ekologinen, ihmisen paikkaa osana laumaa eli yhteisöä ja 

luontoa käsittelevä teema, jonka sävy ei suinkaan ole niin pessimistinen kuin Karonen esittää. 

 
2 Ekologista teemaa silmällä pitäen on kiinnostavaa, että Haanpään nimiehdotus 

kokoelmalle kustantajan päätöksen sijaan oli Maassa on taivaan saranat. (ks. Sallamaa 

1987, 136) 
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2  LAUMA –  KERTOMUKSIA 

Lauma – kertomuksia ilmestyi vuonna 1937 päättäen lähes kymmenen vuotta kestäneen 

kustannussaarron, jonka aikana isot kustantamot kieltäytyivät julkaisemasta Haanpäätä. Lauma on 

koottu osin lehdissä jo aikaisemmin ilmestyneistä novelleista ja romaanikäsikirjoitusten versioista 

(Sallamaa 1987, 88) eikä sitä ole tutkimuksessa aiemmin käsitelty yhtenäisen teeman tai tyylin 

näkökulmasta. Se että Lauman novelleja ja kertomuksia on julkaistu itsenäisinä teksteinä 

lehtijulkaisuissa tai että ne ovat versiointeja romaaneissa esiintyneistä kohtauksista, ei vähennä 

niiden merkitystä osana kirjailijan rakentamaa yhtenäistä novellikokoelmaa. Muoto ja sen hallinta 

näkyy Lauman kompositiossa yhtenäisenä ja kehittyvänä luonnon ja oikeudenmukaisuuden teeman 

käsittelynä. 

 

2.1  NOVELLIKOKOELMAN KOMPOSITIO  

Novellikokoelman nimi Lauma ei esiinny teoksessa niminovellina eikä sille anneta suoraa selitystä 

kokoelman tarinan tasolla vaan ”se on ennemmin teoksen teemaa ja maailmankatsomusta kuvaava 

nimi.” (Sallamaa 1987, 88). Lauma-sanan semantiikassa kohtaavat luonnontieteellinen ja 

kulttuurinen diskurssi. Sanakirja määrittelee lauman lähekkäin olevien, elävien tai yhteen kuuluvien 

tavallisesti elollisten olioiden järjestymättömäksi joukoksi. Kuvaannollisessa merkityksessä lauma 

viittaa tasapäistävään rakenteeseen tai asenteeseen, kuten alamaisista, kansasta tai karjalaumasta 

puhuttaessa, etenkin uskonnollisessa halventavassa merkityksessä. (Kielitoimistonsanakirja: 

lauma.) Nimessä yhtä aikaa assosioituva luonnontieteellinen ja sosiaalinen semanttinen taso 

alleviivaa teoksen teemaa, yksilön ja yhteisön sekä ihmisen ja luonnon välistä dynamiikkaa. Näiden 

teemojen välisten jännitteiden käsittely on tyypillistä myös kirjalliselle primitivismille, joka pohtii 

ihmisyhteisöjen historiallista muotoutumista ja ihmisen biologisen alkuperän erilaisia tulkintoja.  

Aarne Kinnunen (1982, 102) tulkitsee novellikokoelman nimeä sosiaalipsykologisesta 

näkökulmasta: ”Yksilö ja lauma eivät vaikuta toisiinsa, mutta yhteisö ja yksilö vaikuttavat. Yksilö 

ja lauma ovat vihamieliset." Pekka Tarkka (1970, 98) taas on huomauttanut, että Haanpään 

novellikokoelmien nimet kuvaavat usein kollektiivista liikettä (vrt. Karavaani – kertomuksia, 

1930). Lauman kertomuksissa ”Rakkaus”, ”Pojan paluu”, ”Pako ja paluu”, ”’Hajalle mennyt suku’” 

sekä ”Rannan Simon lapsuus” toistuva aihe onkin hajoava perheyksikkö tai suku, jonka 

problematiikka kytkeytyy tiiviisti näkemykseen kirjallisesta primitivismistä reaktiona 

modernisaation aiheuttamalle traditionaalisen yhteisön murenemiselle (Etherington 2017, 9). 
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Tutkimukseni kuitenkin tähdentää, että Laumassa lauman piiriin kuuluvat ihmisyhteisön lisäksi 

myös toislajiset olennot. Näiden lisäksi myös teoksen nimen autopoeettinen eli sen omaa kirjallista 

luonnetta painottava tulkinta on mahdollinen, jolloin Lauma viittaa itseensä yhteen koottujen 

kertomusten joukkona, laumana kertomuksia. 

Lauma rakentuu 16 kertomuksesta ja käsittää väljästi ladottuina A5-arkkeina 178 sivua. 

Kertomukset ovat lyhyitä, vain 3–8 sivun mittaisia, mutta joukkoon mahtuu myös kolme pidempää 

novellia, joista huomattavin on kokoelman päättävä 42-sivuinen ”Rannan Simon lapsuus”. 

Hahmotan teoksen kompositiota abstrahoimani neliosaisen rakenteen kautta. Kokoelmaa voidaan 

tarkastella jaksoina, jotka rakentuvat kertomusten tapahtumapaikan eli miljöön varaan. Tarinoissa 

liikutaan maaseudun kyläyhteisöstä (kertomukset 1–4) metsätyömaille ja erämaahan (5–10) ja sieltä 

kaupunkiin (11–13). Viimeiset kolme novellia ”’Hajalle mennyt suku’”, ”Tunturit” ja ”Rannan 

Simon lapsuus” taas kuvaavat sivilisaation ja erämaan sekoittumista ja synteesiä.  

Miljöön vaihdoksille rakentuva kompositio toistaa primitivismin keskeistä narratiivia, jossa 

kurotetaan pois sivilisaation piiristä kohti luontoa ja sen tarjoamaa utopiaa vapaudesta. 

Primitivismitutkijat Lovejoy ja Boas (1997, 12) hahmottavat primitivismin länsimaisen 

kirjallisuuden ja taiteen pitkänä traditiona, johon on antiikista lähtien sisältynyt ajatus luonnosta 

sivilisaatiolle vastakkaisena paratiisimaisena tilana, myyttisenä Arkadiana. Heidän mukaansa 

primitivismiin kuuluu oleellisesti ajatus luonnon tarjoamasta yksinkertaisemmasta elämäntavasta, 

jota kohtaan tunnettavaa nostalgista kaipuuta primitivismin teokset ilmentävät.  

Lauman kompositiosta hahmottuva narratiivi, jossa liikutaan sivilisaatiosta erämaahan ja takaisin, 

päättyy kuitenkin pessimistisiin tunnelmiin viimeistään kokoelman toiseksi viimeisessä novellissa 

”Tunturit”. Siinä tunturivaellukselle lähtenyt kaksikko etsii luonnosta pakopaikkaa nykyajan 

ilmiöiden ahdistaessa heidän mieltään. Eksistentialistisista aiheista dialogia käyvät hahmot eivät 

pääse irti todellisuudesta ja ihmisyyden taakastaan edes luonnon tarjoamien esteettisten elämysten 

avulla. Novelli päättyy minäkertojan pessimistisiin pohdintoihin, kun tunturin laelta avautuva 

maisema tarjoaa vain silmänkantamattomiin jatkuvaa jylhää tyhjyyttä. Laumassa primitiivinen 

luonto ei tarjoa ihmiselle vapautusta eikä totuutta.  

Matkantekemisen topos toistuu kokoelman novelleissa lähdön, paluun ja pakenemisen aihelmina. 

Tarinoiden henkilöt eivät pysy aloillaan alkujakson staattiseksi ja vanhoilliseksi kuvatussa 

maalaisyhteisössä (1–4), vaan ovat kuin pakotettuja jatkuvaan levottomaan liikkeeseen etsiessään 

parempaa elämää. Aiheet ovat vahvasti sidoksissa kirjoitusajankohdan yhteiskuntaan, laman ja 

sodan aiheuttamaan juurettomuuteen ja työn epävarmuuteen, mutta matka on myös kirjallisen 

primitivismin keskeinen narratiivi. Rossi kirjoittaakin (2020, 164), että matkan tekeminen on 
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modernin ihmisen identiteetin etsintää ja kuvastaa vuosisadanvaihteen kirjallisuudessa 

tematisoitunutta kamppailua itsestä vieraantumisen ja autenttisen itsenäisyyden välillä. 

Modernismin kirjallisuudelle tyypillisiä ulkopuolisia ja sivullisia hahmoja löytyy etenkin Lauman 

kaupunkimiljööseen sijoittavasta jaksosta. 

Paikan korostuminen kerronnassa vahvistaa osaltaan teoksen teesiä, jonka mukaan ihminen on osa 

luontoa eikä pääse luonnostaan eroon, vaikka siirtyisi paikasta toiseen – maalta kaupunkiin. 

Luonnon ja sivilisaation raja on keskeinen trooppi kirjallisessa primitivismissä (Rossi 2020, 26) ja 

sen tulkintoja tarkastelee myös ekokriittinen tutkimus (Kortekallio et al. 2020, 86). Erämaan ja 

sivilisaation kuvitteellista rajaa karnevalisoidaan Laumassa esimerkiksi novelleissa ”Viimeinen 

matka” (7) ja ”Viheriä penkki” (12). Ne kääntävät nurin primitivismin trooppeihin kuuluvat 

oletukset sivilisaatiosta edistyksenä ja järjestyksenä sekä luonnosta kaaoksena ja 

järjestäytymättömyytenä hyödyntäen erilaisia tyylikeinoja. ”Viimeinen matka” käyttää groteskia 

karnevaalia sotkiessaan ihmisyyden rajapintaa romanttisella kauhulla ja eläimellisyydellä (ks. 

Niemi 1974, 213). ”Viheriä penkki” maalaa surrealistisen kuvan öisen kaupungin penkillä 

nukkuvasta turvattomasta kulkurista. Kulkurin ainoana suojana lopussa saapuvaa virkavaltaa ja sen 

edustamaa ”järjestystä” vastaan on penkin ylle levittäytyvä lehmus, joka muistuttaa ironista kertojaa 

luonnosta. ”Penkki oli rakennettu lepoa varten. Ihmiskunta oli päässyt niin pitkälle: oli pystyttänyt 

penkin lehmusten alle. Vika oli vain säässä, ilmanalassa. Ei ollut vielä päästy niin pitkälle, että olisi 

voitu painaa nappulaa ja hallita luonnonvoimia.” (VP, 98.)  

Kolmas teoksen primitivismin narratiiveja rakentava trooppi erämaan ja matkanteon rinnalla on 

kuolema. Kuolema syventää muutoksen, pysyvyyden ja rajankäynnin teemoja ja asettaa ihmisen 

”viimeisen matkan” osaksi primitiivisen luonnon syklistä kiertokulkua. Kuolema esitetään 

kokoelmassa kahdessa eri kontekstissa. Kulttuurin eli taiteen ja uskonnon tarjoamaa 

kuolemattomuuden mahdollisuutta pohditaan teoksen alun novelleissa (1, 2, 4). Kertomukset 

sisältävät henkilöhahmojen ihmeparantumisia, jotka vertautuvat ironisesti Kristuksen kuolleista 

nousemiseen ja metafiktion kautta taiteen satuiluun. Kokoelman keskivaiheilla kuolema taas 

esitetään luonnon piirissä tapahtuvana ilmiönä (5 hevosen kuolema, 7 jätkän kuolema, 9 haukan ja 

ihmisen kuolema), jossa sille annetaan huomattavasti monimerkityksisempiä tulkintoja kuin alun 

kertomuksissa. Kuolemasta muotoutuu siten koko teoksen läpäisevä motiivi, jossa raja kulttuurisen 

ja luonnollisen välillä tematisoituu. Käsittelen analyysissani kuolemamotiivin kehittelyä ja osoitan, 

miten se huipentuu kokoelman viimeisessä novellissa ”Rannan Simon lapsuus” harakan kuolleista 

heräämiseen, muodostaen synteesin teoksen käsittelemille luonnon alkukantaisuuden ja etiikan 

kysymyksille. 
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3  KIRJALLINEN PRIMITIVISMI  

Primitivismi on 1900-luvun alun taiteen ilmiö ja historiallinen tyylisuuntaus, joka käsittelee erilaisia 

alkukantaisuudelle ja alkuperälle länsimaisessa kulttuurihistoriassa annettuja tulkintoja. Taiteen 

primitivismin ytimessä on sana primitive eli ”primitiivinen”, ”alkukantainen”, joka pitää sisällään 

kaksi toisilleen miltei vastakkaista, myönteistä ja kielteistä, arviota: primitiivisellä voidaan 

tarkoittaa alkuperäistä ja aitoa, mutta myös alkeellista ja raakaa. (Rossi 2020, 10).  

Kirjallisuudentutkija Riikka Rossin teos Alkukantaisuus ja tunteet – Primitivismi suomalaisessa 

1900-luvun alun kirjallisuudessa (2020) on ensimmäinen laaja tutkimus primitivismistä 

suomalaisessa kirjallisuudessa, ja tulkintani Haanpään proosan primitivistisistä piirteistä nojaakin 

pitkälti Rossin tutkimukseen. Tiivistetysti sanan primitiivinen merkityksiä kirjallisuudessa voidaan 

lähestyä kronologisesta (ihmisen alkuperä, jonkin ilmiön ensivaiheet, historian varhaisvaiheet), 

kulttuurisesta (alkuperäiskansat, kulttuurinen toiseus), biologisesta (elämän alkumuodot, vaistot, 

seksuaalisuus) tai psykologisesta (alitajuinen, tiedostamaton) näkökulmasta. Kaunokirjallisuuden 

esityksissä primitiivisen eri merkitysalueet lomittuvat, rinnastuvat ja tuottavat uusia yhdistelmiä ja 

metaforia. (Rossi 2020, 10−11). 

Kulttuurinen primitivismi käsittelee ajatusta ihmisyhteisöjen ja kulttuurien kehityksestä 

alkeellisesta kohti kehittynyttä modernia. 1900-luvun tieteessä modernin projektia perusteltiin 

kulttuuriseen primitivismiin vetoamalla. Eri kansat sijoitettiin kuvitteelliselle historialliselle 

aikajanalle, jossa kehityksen alkupistettä − villiä luonnontilaa – havainnollistettiin 

alkuperäiskansoihin ja heidän kulttuuriinsa viittaamalla, länsimaisen ”siviloidun” nykyihmisen 

edustaessa kehityksen lakipistettä ja oikeaa suuntaa. Kulttuurisen primitivismin kuvasto näkyy 

Laumassa esimerkiksi erämaan trooppia hyödyntävissä novelleissa, joissa saamelaiset esitetään 

luonnonkansana ja kulttuurisena Toisena. Kronologisella primitivismillä käsitetään 

alkukantaisuuden tulkinnat historiallisella ajallisella jatkumolla.  

Kronologinen primitivismi kattaa kaunokirjallisuuden tulkinnat ja viittaukset menneeseen aikaan, 

elämän alkuvaiheisiin maapallolla, kaikkien lajien yhteiseen alkuperään sekä ajatuksen ihmisen 

historiasta menneisyyden kulta-aikana. Biologisella primitivismillä tarkoitetaan tulkintoja etenkin 

vaistoihin, biologiseen perimään tai seksuaalisuuteen liittyvistä kuvastoista. 1800-luvun 

luonnontieteellisen maailmankuvan murroksen myötä keskustelu alkukantaisuudesta suuntautui yhä 

enenevästi ihmisen viettiperäiseen puoleen ja eläimelliseen toiseuteen. Toisaalta tieteelliseen 

maailmankuvaan kuuluva rationalismi korosti ihmisen järkiajattelua ja sen antamaa mahdollisuutta 
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ylittää eläimellinen taso. (Rossi 2020, 14.) Laumassa biologinen primitivismi on isossa osassa ja 

sen avulla esitetään kritiikkiä ihmisen oletettua rationaalisuutta kohtaan. Tarinoissa ihmisen 

vietinvarainen käyttäytyminen johtaa hahmot ongelmiin: hybristiseen uhmaan, väkivaltaiseen 

käytökseen ja lopulta tuhoon.  

Ihmisen viettien ja tunnepohjaisen ”elämänvoiman” esitykset kuuluvat moniin 1900-luvun alun 

modernismin suuntauksiin, joista ehkä selvimmin vitalismiin. Haanpää kuului Tulenkantajat-

kirjallisuusryhmään, jonka keskuudessa levisi 1920–30-luvuilla vitalismiksi kutsuttu tyylisuuntaus. 

Vitaliteetti ymmärrettiin elämäntahdoksi ja biologiseksi elinvoimaksi, joka ilmeni nuoruuden, 

fyysisyyden ja terveyden ihannointina, ”pakanallisena nuoruuden kulttina.” (Koivisto 2011, 234). 

Lauma käsittelee elinvoiman kysymystä, mutta lähestyen sitä myös sen dekadentin kääntöpuolen, 

elämän loppumisen kysymyksen, kautta, kuten aiemmin kuolema-motiivia käsitellessäni esitin. Sen 

lisäksi Lauman primitivismin erottaa vitalismista se, että elinvoiman alkuperän ei kuvata sijaitsevan 

ensisijaisesti ihmisessä vaan sen lähde on ympäröivässä materiaalisessa maailmassa. 

Laumassa elinvoimaa kuvataan villeissä luonnonolennoissa, eläimissä ja puissa. Olennot ovat 

nietzscheläisittäin ”täynnä elämisen sokeaa raivoa” (”Erämaan tragiikkaa”, 76) ja ”touhuavat, 

rynnistävät, elävät kukistamattomalla rohkeudella sen elämän, joka niille on annettu” (Tunturit, 

131). Elinvoima pakottaa olennot jatkamaan sukua ja selviytymään pohjoisen luonnon 

primitiivisissä, äärimmäisissä olosuhteissa. Myös ihminen asetetaan selkeästi yhdeksi pohjoisen 

asujista viittaamalla tämän sisukkuuteen, jota lukuisat kuolleista heräämiset symboloivat.  

Rossin mukaan (2020, 23) primitivismiä on alettu 2000-luvulla tutkimuksessa käsitellä temaattisena 

siltana naturalismin ja modernismin välillä. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tarkastella myös 

Laumaan kuuluvaa elinvoiman kysymystä uudessa valossa, primitivismin poetiikkaan kuuluvan 

ekosentrisen näkökulman kautta. Kokoelman kertomukset eivät ihaile ihmistä ja tämän uudenajan 

keksintöjä kuten modernistiset suuntaukset futurismi ja vitalismi tekivät. Päinvastoin, teos katsoo 

kriittisesti uuden ajan ihmisen toimia luonnon, eläimen tai toisen ihmisen herrana. Lauman 

kertomuksissa ihmistä ajaa biologinen primitiivi, lajiolemuksesta ja vieteistä johtuva lähes 

itsetiedoton halu. Koiviston mukaan vitalismiin kytkeytyi freudilainen ajattelu, jota ei tunnettu 

Suomessa 1930-luvulla vielä kovinkaan hyvin, mutta joka herätti kiinnostusta korostaessaan 

sukupuolivietin keskeisyyttä ja antaessaan aineksia kulttuurisille tulkinnoille modernin ihmisen 

kriisistä. (Koivisto 2011, 234.) Lajihistoriallisessa kontekstissa Lauman primitivismi tulkitsee 

naturalistisen kirjallisuuden biologisen primitivismin kuvastoja – rappiota, kuolemaa ja biologista 

periytyvyyttä – ja ennakoi modernin eksistentialistisen kirjallisuuden syntyä, sillä Lauman 
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ihmiskuvan biologisen primitivismin rinnalla kulkevat kysymykset yksilön vapaasta tahdosta ja 

moraalisesta vastuusta. 

Postkolonialistista kirjallisuudentutkimusta edustavan Ben Etheringtonin mukaan kirjallinen 

primitivismi oli 1920−30-luvuilla syntynyt esteettinen projekti ja maailmankirjallisuuden ilmiö, 

joka syntyi tarpeesta vastustaa länsimaisen kapitalismin ”imperialistista” levittäytymispolitiikkaa. 

Primitivismin kirjallisuutta kirjoitettiin etenkin perifeerisiksi mieltyvien kulttuurien piirissä, jossa 

kapitalistisen järjestelmän koettiin uhkaavan perinteistä sosiaalista järjestystä ja elämäntapaa. 

(Etherington 2017, 11.) Merkittävä tulkintaero aiempaan primitivismintutkimukseen on, että 

Etheringtonin mukaan kirjallinen primitivismi ei ihannoinut ja pyrkinyt idealisoimaan 

primitiiviseksi miellettyjä asioita ja esineitä vaan pyrki herättämään keskustelua alkukantaisuuden 

saamista kulttuurisista merkityksistä.  

Etherington käsittelee kirjallista primitivismiä esteettiseen toimintaan sisältyvänä dialektisena 

periaatteena, ennemmin kuin jonakin yksittäisenä tekstin piirteenä. Hän lainaa Sinéad Garrigan 

Mattaria, jonka mukaan ”primitivismi on teoksessa toteutuva prosessi; itseensä viittaava 

idealisaatio, joka voi muodostua ideologiaksi, poeettiseksi tyylilajiksi, satiiriksi, sosiaaliseksi 

sopimukseksi, uskonnolliseksi vietiksi tai tieteellisen diskurssin läpäiseväksi elementiksi tai 

tyrannian välineeksi.” (Etherington 2017, xv). Rossinkin mukaan primitivistiset teokset sisältävät 

usein retorisen kaksoisrakenteen, joka tekee primitiivisyyden ideologiset ulottuvuudet näkyviksi. 

Teos ohjaa oletetun lukijan huomion paitsi alkukantaiseksi nimettyyn ja kuvattuun, myös 

sivilisaation arvoihin ja ajatteluun sekä primitiiviä tarkkailevaan kertojaan tai henkilöön. (Rossi 

2020, 28.) 

Toisin kuin 1800-luvun tieteen primitivistinen diskurssi – joka korosti alkukantaisen ja modernin 

välistä eroa uskoen kehityksen johtavan alkukantaisesta kohti modernia – kirjallinen primitivismi 

syntyi kommentoimaan antropologian ja biologian sekä taiteen ja populaarin viihteen myyttejä 

kehityksestä ja alkukantaisuudesta. Kirjallisen primitivismin teokset hyödyntävät länsimaisen 

primitivismin diskurssin rikasta kuvastoa kritiikkinä sen taustalla piileviä ajatusmalleja kohtaan. 

Kirjallisessa primitivismissä usko moderniin yhteiskuntaan edistyksenä kyseenalaistetaan, jolloin 

keskeiseksi nousee luonnon esittäminen vaihtoehtoisena normina (Rossi 2020, 28).  

Alkukantaista luontoa vasten peilattuna ihminen ja sivilisaatio arvoineen piirtyvät näkyviin ja 

asettuvat kaunokirjallisen tarkastelun kohteeksi. Tyylisuunnan konventioihin kuuluvat esimerkiksi 

villin ja sivistyneen, keskustan ja periferian, eläimen ja ihmisen troopit, joilla teos kehottaa lukijaa 

niihin sisältyvien ideologioiden ja hierarkioiden tarkasteluun. Käytän trooppeja analyysissäni ja 
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tutkin miten Lauma tulkitsee niiden kautta primitivismin traditiota sitä muunnellen ja luoden omia 

metaforiaan muutoksesta ja pysyvyydestä, vallasta ja oikeudenmukaisuudesta. 

 

3.1  EKOKRIITTINEN TUTKIMUSPARADIGMA  

Haluan sitoa Lauman kirjallisen primitivismin tarkastelun ekokriittiseen tutkimusparadigmaan 

hahmotellakseni näkyviin sen, millaisia tulkintoja primitivismin universaaleiksi mieltyvät troopit 

saavat suomalaisen luonnon ja kirjallisuuden kontekstissa. Ekokritiikin metodologiaan kuuluu 

tutkittavan teoksen yhteiskunnallisen taustan huomioiminen, sillä ekokritiikissä on kyse siitä, että 

kielellisten ja kulttuuristen tapojemme käsittää luonto nähdään vaikuttavan myös siihen, miten 

kohtelemme luontoa (Lahtinen & Lehtimäki 2008, 8). Historiallisen kontekstin huomioiminen 

luonnosta puhuttaessa on oleellista, sillä luontoa koskevat merkitykset ovat historiallisesti 

muuttuvia ja kulttuurisesti määrittyviä. (Haila & Lähde 2003, 16.)  

Haanpään proosassa topografia on keskeisessä osassa ja hän loi proosatuotannossaan kuvitteellisen 

alueellisen tilan ”Kairanmaan”, joka viittaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella sijaitsevaan 

vyöhykkeeseen, joka ei ole pohjoista eikä etelää, ei oikein sivilisaatiota eikä erämaatakaan. Tutkijat 

ovat kokeneet haastavaksi sijoittaa Haanpään luonnon- ja paikankuvauksen regionaalisen ja 

universaalin muodostamalle akselille, sillä se sisältää yhtaikaa molemmat (ks. esim. Kinnunen 

1982, 251; Kauppinen 1959, 7–8). Syy tähän löytyy tulkintani mukaan kirjallisen primitivismin 

poetiikasta ja sen tavasta käsitellä keskustan ja syrjäseudun suhdetta, erilaisia trooppeja hyödyntäen 

ja varioiden. Etheringtonin postkolonialistista ja kirjallisuushistoriallista näkökulmaa mukaillen on 

kiinnostavaa tulkita Lauman primitivististä luontokuvaa oman aikansa aluepoliittisessa ja 

metsähistoriallisessa kontekstissa. Taustoitan metsään ja puihin liittyvää kulttuurista kontekstia 

viimeisessä analyysiluvussa, jossa käsittelen Lauman puita Etheringtonin määrittelemän 

primitiivisen jäänteen näkökulmasta.  

Ekokriittinen tutkimus on vakiintunut tarkastelemaan erilaisten luonnonpaikkojen kulttuurisia 

representaatioita, joista hyödynnän Lauman luennassa etenkin erämaan trooppia. Ekokriitikko Greg 

Garrardin määritelmän mukaan troopit ovat laajoja kulttuurisia metaforia, joiden avulla 

jäsennämme mielikuviamme luonnosta. Trooppeihin on kiteytynyt kulttuurista ja historiallista 

merkityspotentiaalia, joiden kautta kieli, kulttuuriteollisuus ja taide rakentavat erilaisia narratiiveja. 

Usein narratiivit toimivat toisintamalla luontoa ja ihmistä toisistaan erottavaa retoriikkaa. 

Ekokritiikin tehtävänä on tehdä troopit näkyväksi ja osoittaa niiden kytkeytyminen 

ympäristöajatteluumme. (Garrard 2004, 14.) 
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Erämaan troopin (wilderness) juuret kirjallisuudessa juontavat juutalais-kristilliseen perinteeseen, 

josta tulevat sen merkitykset sekä syrjäisenä paikkana, että sosiaalista järjestystä rikkovana 

”villiytenä”. Erämaa on toiminut sivilisaatiosta vetäytymisen, mietiskelyn ja itsensä kanssa 

kilvoittelun paikkana. Se on Raamatun kertomuksissa korostetusti tila sivilisaation ulkopuolella, ex 

societatum, johon liitetään pedon ja yhteisön yhtenäisyyttä uhkaavia mielikuvia. Toisaalta 

moderneissa erämaanarratiiveissa korostuu erämaan merkitys retriittinä, virvoittavana tilana 

(revitalising) sivilisaation ulkopuolella.  

Tarkastelen erämaan trooppia suomalaisessa kontekstissa soveltamalla Lauman erämaakuvausten 

analyysiin Veli-Pekka Lehtolan tutkimusta Rajamaan identiteetti – Lappilaisuuden rakentuminen 

1920- ja 1930-luvun kirjallisuudessa. Primitiivisen erämaan narratiivia on hyödynnetty kautta 

aikain kolonialismin retoriikassa kuten pohjoismaisissa uudisraivaajakertomuksissa ja 

kansallisideologisessa retoriikassa (Lyytikäinen 2020, 10). Narratiivissa sivistynyt ihminen ylittää 

rajan tuntemattomaan villiin erämaahan ja tuo mukanaan teknologiaa ja valistusta: tapoja kesyttää 

villi luonto palvelemaan tieteen ja ihmisyyden päämääriä. Suomessa Lappi ja arktinen alue on 

tapana nähdä perifeerisenä alueena, johon on etenkin eräkirjallisuuden perinteessä liitetty 

seikkailun, sankaruuden ja valloittamisen mielikuvia. (Lähteenmäki 2017b; Lehtola 1997). 

Garrard edustaa tutkijana angloamerikkalaista kulttuuripiiriä, jossa erämaan juutalais-kristilliset 

tulkinnat ja sen pohjalta rakentuneet populaarit narratiivit ovat vakiintuneempia kuin suomalaisessa 

kulttuuripiirissä. Suomalaisesta kulttuurista löytyy myös omia jakoviivoja keskuksen ja periferian, 

sivilisaation ja erämaan välille. Suomen alueen esikristillisessä kulttuurissa ja kansanperinteessä 

keskeinen paikka on metsä, josta on käytetty myös nimeä erämaa. Karjalaisessa uskomusperinteessä 

ja eräkulttuurissa metsä on pyhän ja tuonpuoleisen näyttämö, muttei ensisijaisesti yliluonnollisena, 

supra natura, vaan yhteisön ja sen moraalikoodin ulkopuolelle jäävänä tilana, extra societatem. 

(Tarkka, 2005, 261; ks. myös Merivirta 2005). Metsä siis vastaa osin erämaan trooppia sivilisaation 

ulkopuolisena paikkana ja symbolisena villeytenä.  

Erämaan lisäksi eläimen trooppi kantaa merkityksiä, jotka risteävät ekokritiikin ja primitivismin 

kuvastoissa. Eläimen troopin kautta ekokriittinen kirjallisuus pohtii eläimen ja ihmisen samuutta ja 

erilaisuutta. (Garrard 2004, 140). Primitivismissä eläimen kautta käsitellään esimerkiksi ihmisen 

evolutiivista alkuperää ja ihmisen ”eläimellisyyden” herättämiä ristiriitaisia tunteita (Rossi 2020, 

14). Ekokriittisessä kirjallisuudentutkimuksessa biologisten lajien välistä hierarkiaa ja sen 

ilmaistuja asenteita voidaan tarkastella yksityiskohtaisemmin antroposentrismin käsitteen kautta. 

Antroposentrismillä tarkoitetaan ihmiskeskeisyyttä ja ihmiskeskeisen näkökulman omaksumista 

suhteessa muihin eliöihin ja luontoon. Sille vastakkainen lähestymistapa on ekosentrismi, joka 
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korostaa ihmisen kuulumista luontoon ja peräänkuuluttaa eettisyyttä suhteessa ympäristöön ja 

toislajisiin. (Garrard 2004, 22; Lehtimäki 2008, 214). 

Laumassa lajienväliset kohtaamiset ja rajat ovat teoksen nimestä alkaen läsnä. Nostan analyysissani 

esiin kerronnan keinoja, joilla Lauma rakentaa ja purkaa lajihierarkian kysymystä. Toisessa 

analyysiluvussa osoitan novellin ”Erämaan tragiikkaa” yhteydessä, miten villi eläin ja sille annettu 

kirjallinen ääni rakentavat kerrontaan ekosentrisyyttä ja tematisoivat ympäristökysymyksen. 

Kontrastoivana motiiviparina villille eläimelle novellissa ”Höröläinen tukinajossa” esiintyy 

domestikoitu eläin, savotan vetojuhta, hevonen, joka esitetään sen mykkyyttä ja ruumiillisuutta 

korostaen. Analysoin ekokritiikin ja primitivismin eläin trooppien kautta, millaista suhtautumista 

eläinhahmoihin novellit ehdottavat. 

 

4  ALKUKANTAISUUS IHMISESSÄ JA YMPÄRISTÖSSÄ  

Lauman aloittavassa jaksossa (novellit 1–4), jossa kertomusten miljöönä toimii kyläyhteisö 

arvoineen ja tapoineen, nousee oleelliseksi kaksi toisilleen vastakkaista toposta: elinvoima ja 

kuolema. Tässä luvussa analysoin novellikokoelman kahta ensimmäistä novellia ”Taiteen voima” ja 

”Rakkaus”, joiden modernistinen muoto vaatii lukijalta tulkintaa. Avausnovelli ”Taiteen voima” 

esittelee kootusti käsillä olevan novellikokoelman teemaa ja primitivististä tyyliä. Erittelen ”Taiteen 

voiman” metafiktiivisyyttä hyödyntävää kerrontaa sekä novellin rakentamaa metaforaa taiteen ja 

luonnon kosmisen järjestyksen välisestä suhteesta. 

 

4.1  AVAUSNOVELLI ”TAITEEN VOIMA”  JA METAFIKTIIVISYYS 

Lauman aloittaa viisisivuinen novelli ”Taiteen voima”. Kehyskertomuksessa taiteen merkitystä 

puolustava kirjailija tarttuu kynäänsä ja kertoo tarinan lapsuudestaan, joka on raskaan työn ja 

vaativien pohjoisten olosuhteiden sanelema. Tarinaan sisältyvien kirjailija-hahmojen ja mis-en-

abyme -rakenteen kautta ”Taiteen voima” rakentuu alkupuheenvuoroksi kokoelman lukijalle.  

Ukot olivat lukeneet sanomalehdestä, että valtio avustaa teattereita ja maalareita ja 

kirjantekijöitä ja pelimanneja. Heidän luontonsa nousi. He tuomitsivat kaiken niin sanotun 

taiteen täysin hyödyttömänä ja epäsiveellisenä. Herrat, jotka kylvävät rahoja, että hyödyttömät 

ja laiskat eläjät voisivat jatkaa puliveivaamistaan ja joutavoimistaan, samaan aikaan kun 

monet oikeat ja hyödylliset ihmiset ovat hätää kärsimässä, sellaiset herrat pitäisi roihauttaa 

siipispankasta tuon rahankylvötyönsä äärestä jäähdyttelemään päätänsä.  

 Piippuni sammui. Eikö niin sanottu taide tosiaankaan tullut koskaan 

kansanlasta vastaan ja antanut hänelle hiljaista nautintoa ja ylhäistä iloa? Oliko taide tullut 
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minua vastaan ja milloin ja missä muodossa? Jopa muistui mieleeni. Kavahdin kupeeltani, 

sytytin piippuni jälleen ja puhuin. Oliko kaikki taide täysi hyödytöntä? Voiko se antaa 

yksinkertaiselle ihmiselle lämpöä ja lohdutusta ja auttaa häntä pahana päivänä? (TV, 5.) 

Aloitus sisältää kertojan ja yhteisön välisen ristiriitatilanteen ja keskustelunavauksen: kertoja on eri 

mieltä taiteen yhteiskunnallisesta merkityksestä kuin ”Ukot”, hämärärajainen joukko, joka viittaa 

kertojan oman elinpiirin miesväestöön ja yleiseen mielipiteeseen. Keskustelun yhteiskunnallista ja 

julkista luonnetta painottaa vielä viittaus sanomalehteen, julkisen sanan motiiviin, joka toimii 

pontimena ajatustenvaihdolle. Näin ollen kokoelman avaavassa kehyskertomuksessa on 

lähtökohtaisesti vahvan retorinen ja yhteiskunnallinen vire.  

Kehyskertomuksen kertojan voi tulkita pitkältä julkaisutauolta palaavan kirjailijan ääneksi, joka 

vakuuttaa tekemänsä taiteellisen työn nimeen. Vesa Karonen onkin kuvaillut ”Taiteen voimaa” 

”subjektiivisen esseen, pakinan ja novellin välimuodoksi; dialogiksi, jossa taidetta puolustava 

”minä” ja käytännön hyötyajattelua vaativat vanhat ukot väittelevät.” (1985, 175).  

Vakuuttaakseen Ukot taiteen merkityksestä kertoja alkaa kertoa tarinaa lapsuudestaan. 

Sisäiskertomus on veijarimainen tarina kertojan ensikohtaamisesta taiteen kanssa, joka kuitenkin 

alkaa raskaan työntäyteisen arjen kuvauksella:  

Taide tuli minua vastaan jo kauan sitten, silloin kun olin poikanen, pahainen renkipoikanen 

pahaisessa talossa, jonka isäntäväkenä oli vanha ukko ja akka.  

 Jo siihen aikaan osoitin minä luontaisia taipumuksiani laiskuuteen. Pöjöys 

tapasi minua tämän tästä. Sitä paitsi sen aikuiset talvet ovat jääneet mieleeni hirmuisina ja 

petomaisina. Nuojaessani hevosajossa pakkasilla ja pyryillä tulin monta kertaa säillä 

kuritetuksi, tuolla samalla tehokkaalla kurilla, jolla venäläiset lannistivat Napoleonin ja hänen 

armeijansa. Poikasen vaatepuolikin lienee ollut sitä ja tätä. Sään tuimuus kauhisti minua 

monta kertaa, enkä suinkaan heti hetken tullen ollut valmis valjastamaan ruunaa ja lähtemään 

ajoon, ulos pakkaseen, missä jalas naukui ilkeästi hietamaisessa lumessa. En lähtenyt vielä 

ensi käskylläkään. Kun kaikki muut viivyttävät keinot olivat käytetyt, niin oli vielä jäljellä 

taide, joka ojensi minulle auttavan ja lämmittävän kätensä. (TV, 6.) 

 

Kertoja maalaa kuvan alkeellisesta korpiasumuksesta, jota ympäröi pohjoinen talvi. Pakkasaamujen 

tuimuus, hirmuisuus ja ankaruus mainitaan kertomuksessa toisteisesti samoin kuin se, että kertoja 

oli lapsena alivarustettu kohtaamaan luonnonolosuhteet: ”Poikasen vaatepuolikin lienee ollut sitä ja 

tätä” (TV, 6); ”pakkasen naksaessa nurkissa, hän oli antanut lämpöä ja turvaa pahaiselle pojan 

pojankäärylle, jonka ketineet olivat huonot, jonka laiskansuonikin oli ehkä vahvanlainen.” (TV, 7). 

Dramaattinen asetelma, jossa pieni lapsi esitetään kylmyyden keskellä ilman vaatetta ja suojaa on 

kontrasteiltaan lähes melodramaattinen. Olosuhteiden äärimmäisyys ja toisto luovat 

hyperbolisuutta, joka rakentaa kertomukseen veijarimaisen kaksoisvalotuksen. Liioittelu ja kerrotun 

lapsuudentarinan etäännytetty aika tekevät kertojasta epäluotettavan ja aiheuttavat sen, että 
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tarinankerronta itsessään nousee esiin rakentaen novelliin metafiktiivisen kehyksen. 

 

Novelli leikittelee sisä- ja ulkotilaan yhdistyvillä kylmä–kuuma, uhkaava–turvallinen -

adjektiivipareilla luoden kuvan pohjoisesta alkeellisena ja raakana paikkana, jossa selviytyminen 

vaatii kovaa työtä. Materiaalisesti niukka ja ankaran fyysinen maailma viittaa estetiikallaan niin 

sanottuun kovaan primitivismiin (Rossi 2020, 115.) Kovan primitivismin kuvastoihin kuuluu 

ihmisen historian ja menneisyyden näkeminen herooisena voittokulkuna, joka rakentuu kurin ja 

yksilön emotionaalisen itsehillinnän pohjalta. Poikaa kurittaneen pakkasen kerrotaan 

anekdoottimaisesti kukistaneen myös aikoinaan Napoleonin armeijan. Pompöösi viittaus historiaan 

rinnastaa ironisesti pienen pojan subjektiivisen kokemuksen historialliseen tapahtumiseen; pojan 

kärsimykset asettuvat mittasuhteiltaan rinnakkain sotahistorian kanssa. Huomio kiinnittyy etenkin 

suurmiesten historioita yhdistävään ilmiöön, petomaiseen pakkaseen, joka rakentuu sillaksi 

aikakausien välille. Pakkanen hahmottuu siten primitiiviseksi luonnonvoimaksi, joka toistuu 

ikiaikaisena, syklisenä – ja voittamattomana kosmisena voimana läpi historian.  

 

Kronologisen primitivismin eli jonkin ilmiön alkuaikoihin viittaamisen kautta ”Taiteen voima” 

nostaa esiin ihmisen ja luonnon välisen kamppailun ikiaikaisen aiheen. Talvipakkanen symboloi 

Laumassa pohjoisen luonnon voimaa, joka haastaa ihmisen valta-aseman. Asetelma toistuu myös 

novellissa ”Höröläinen tukinajossa”, jossa Höröläinen yrittää viimeiseen asti uhmata mahdottomia 

olosuhteita.  

 

Posthumanismi lähtee ajatuksesta, että ihmisen mahdollisuudet toimia ja saada aikaan muutosta 

ovat aina suhteessa materiaaliseen ympäristöön (Lummaa&Rojola 2014/2020, 24). Luontokulttuuri 

on käsite, jonka avulla posthumanismi korostaa, että ihminen ja tämän historiallinen kehitys ja 

kulttuuri tapahtuu tiiviisti kytkeytyneenä materiaaliseen maailmaan ja toisiin lajeihin, eli ”luontoon” 

(Kortekallio et al. 2020, 86). Näin raja luonnon ja kulttuurin välillä hämärtyy.  

 

Novellin luontokulttuurinen näkökulma ihmisen ja pohjoisen luonnon suhteeseen rikkoo 

kulttuurisen primitivismin käsitystä ihmisen historiasta herooisena ja muusta luonnosta erillään 

tapahtuvana prosessina. Rinnastamalla oman, sepitetyn kasvutarinansa suurmieshistoriaan kertoja 

painottaa, että kaikki tapahtumien selittäminen on syy–seuraus-tapahtumasarjojen tulkintaa, 

inhimillistä toimintaa, joka on luonteeltaan ritualistista ja myyttistä.  

 

Kyseessä on modernismille tyypillinen mythopoiesis, jossa todellisuutta hahmotetaan myyttien ja 

arkkityyppien kautta. Rossi (2020, 104) huomauttaakin primitivismitutkija Michael Bellin (1972, 1–
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3) sanoneen, että modernismin kirjailijoiden kiinnostus kollektiivisen kokemusten syvärakenteisiin 

ja myytteihin kuvastaa osaltaan modernismin tarvetta merkityksellistää nykyaikaa arkaaisen kautta. 

Biografisen ja historiallisen myytin lisäksi novellin primitivistinen retoriikka rakentaa myyttiä myös 

luonnonvoimien ympärille. ”Taiteen voima” asettaa luonnonvoimat vastakkain ihmisen 

vaikutusmahdollisuuksien kanssa ja nostaa esiin käsityksen ihmisen rationalistisuudesta ja 

”luonnonherruudesta”. Ironinen kertoja rakentaa novelliin traversiaa, jossa rationaalisen ajattelun 

valtahierarkiat kääntyvät nurinpäin. Ironian kärki kohdistuu siten kehyskertomuksen Ukkoihin ja 

heidän käsitykseensä hyödyllisestä työstä. 

 

Novellissa luonnonvoimien mahdille rakentuu analogia taiteen voimasta. Tarinassa päähenkilö 

pääsee pakenemaan luonnonvoimien valtaa eli pakkaskelejä oppimalla ”keplottelutaidon aakkoset” 

eli hyödyntämällä taiteen tarjoamia keinoja: 

Talossa oli suuri kokoelma eläinten värikuvia. Miten ne olivat sinne joutuneet, se on minulle 

tuntematon historia. Alussa nuo oudot vieraitten maitten eläimet herättivät vilpittömän, 

ahnaan mielenkiintoni. Tutkiskelin niitä paljon, eikä sille pantu estettä. Varsinkin akka, tuo 

vanha emäntä[-] ihminen, oli niihin yhä lapsellisen innostunut ja selitteli niitä mielihyvällä 

minulle ja muille tietämättömille. (TV, 6.) 

Yhdistävänä kerronnallisena elementtinä taiteen ja luonnon valta- ja voimasuhteiden kuvauksessa 

toimii peto-motiivi. Motiivi esiintyi jo sisäiskertomuksen aloituksessa, jossa kertoja kuvasi miten 

”sen aikuiset hirmuiset ja petomaiset talvet” tekivät kertojaan vaikutuksen. Nyt pedon metafora 

täydentyy, kun se liitetään taiteeseen: 

”Tuo on jääkarhu, tuo on tiikeri… Tuolla se tappaa rutuuttaa…” Ja minä näen nuo oudot 

maisemat, oudot ja voimalliset pedot heikompansa kimpussa. Mutta ne pelastivat minut aamu 

aamulta joksikin neljännestunniksi pohjolan ilmanalan ankaran pedon kynsistä. Akka ei 

koskaan voinut vastustaa näyttämisen ja selittämisen salamyhkäisiä iloja ja ukko taasen oli 

sairasteleva, mennyt mies. (TV, 7.) 

Pikkupojan ihailemat, vieraiden maiden petoeläimiä esittävät värikuvat edustavat kertomuksessa 

taidetta. Kuvat herättävät pojan ”ahnaan mielenkiinnon”, eikä akkakaan pysty lopettamaan niiden 

ihailua vaan ”selittää” niitä lapselle ja ”muille tietämättömille”. Lumoutuminen kuvien parissa 

voidaan tulkita viittaukseksi taiteen tradition alkulähteille, jolloin se viittaa kronologisen 

primitivismin keinoin taiteen historian alkuaikoihin. Aristoteleen Runousopissa taiteen olemukseen 

liitetään juuri sen kykyä opettaa ja tarjota nautintoa. Novellissa taide tarjoaa pojalle ensin nautintoa 

kun hän ihmettelee kuvien eksoottisia maisemia ja eläimiä ja saa ”lämpöä ja turvaa” kylmän ja 

työntäytteisen maailman keskelle. Aristoteleen prinsiippien lisäksi novelli painottaa peto-metaforan 

avulla taiteen suhdetta aiemmin esitettyihin luonnonvoimiin: taiteella on valtaa ihmisiin. 
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Peto-motiivin avulla ”Taiteen voima” liittää taiteeseen ihmisen passioiden ja halujen 

hallitsemattomuuden aiheen, joka viittaa biologisen primitivismin käsitykseen ihmisen 

viettiluonnosta. Poika oppii hyödyntämään Akan luonnollista viettiä nauttia taiteesta, ja käyttää sitä 

hyväkseen välttääkseen työnteon. Myös kuvakorttien aihe esitetään syynä mieliä kiihottavalle 

katselulle, sillä ne esittävät ”voimalliset pedot heikompansa kimpussa.”  

Ekfrasis, eli kuvataideteoksen verbaalinen kuvaus sanataiteen keinoin, voidaan tässä tulkita 

autopoeettisena viittauksena teoksen omaan runousoppiin, sen poetiikkaan ja näkemykseen taiteen 

tehtävästä. Ekfrasis kuvaa maatalon pirttiin historian saatossa eksynyttä suurta kokoelmaa eläinten 

värikuvia, joiden esittämiä villieläimiä ja maisemia luonnehditaan toistuvasti ”oudoiksi” ja 

”vieraiksi”. Taiteen tarjoama näkymä toiseen todellisuuden kuvataan yhtä kiinnostavana kuin 

kuvien esittämät eksoottiset eläimet. Ekfrasiksen kautta voidaan tulkita, että novellin mukaan 

taideteoksen aiheen tulee kuvata vallan rakenteita, heikoimmassa asemassa olevia. Sen lisäksi 

teoksen tulee kuvata ”outoutta” ja ”vierautta” – myyttistä toiseutta, joka kiehtoo 

mielikuvitustamme.  

Pedon kuvien tuottama ekfrasis syventää novellin metafiktiivistä rakennetta ja tuottaa 

peilirakenteen, joka heijastelee käsillä olevan teoksen primitivistisiä aiheita ja tyyliä. Peto ja 

petomaisuus on metafora, joka toistuu useasti Laumassa ja Haanpään tuotannossa laajemminkin. 

Kai Laitinen on todennut ”ihmisen pedonkynnen” olevan Haanpäälle tyypillinen kielikuva, jolla 

osoitetaan arvottavaa suhtautumista. (Laitinen 1981, 422). Tutkimukseni tarkentaa petomaisuus-

metaforan tulkintaa ja osoittaa, että kyseessä on Haanpään vertauskuva ihmisen biologisen 

primitiivin – ihmisen alkukantaisen viettiluonnon – sanelemasta halusta valtaan, ja vielä 

spesifimmin, sen tahdosta valtaan yli muiden luonnonolentojen. Käsittelen petomaisuuden 

metaforaa suhteessa eläimyyteen luvuissa 5.1 ja 5.2. 

”Viivyin siinä talossa koko ankaran talven, kunnes aurinko alkoi tehdä korkeampia kaaria ja 

armahti minua paljon. Mutta taiteen pieni aurinko, värikkäät ja oudot eläinten kuvat, pelasti minut 

yhä aamupakkasista.” (TV, 8.) Elämän alullisuutta ja elämää ylläpitävää voimaa edustava aurinko 

on jatkoa alun pimeyden, pakkasen ja pohjoisen luonnon primitiivisyyden kuvastolle. Kertojan 

arvostus taidetta ja sen suomaa hyvää kohtaan asettuu nyt rinnan luontoon elinvoimaa tuottavan 

auringon kanssa. Analogian arvohierarkia tarkentuu ja asettuu vielä mittasuhteisiin, kun kertoja 

käyttää sanoja ”taiteen pieni aurinko”. Taiteen synnyttämä voima on kuten ihmisen luoma pienempi 

versio elämää ylläpitävästä auringosta; ihmisen jäljitelmä primitiivisten ja kosmisten 

luonnonvoimien rinnalla. Niin kuin säätilalla on valta ratkaista sodan lopputulos, on taiteella valta 

valaista kovan arjen karu harmaus. Kehyskertomuksen kertoja päättää tarinansa toteamalla, että: 
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”Elämä ei saa olla yhtä työn jonotusta. Ihminen on myöskin huvitusta halaavainen, lepoa, 

hetkauksen paikkoja rakastava.” (TV, 8). 

Samalla kun ”Taiteen voima” esittelee tulevan kokoelman primitivististä tyyliä ja metaforiikkaa, on 

se sisäistekijän esseemäinen puheenvuoro taiteen merkityksestä ihmiselle. ”Taiteen voiman” 

autopoeettiset elementit tekevät näkyväksi teoksen suhteen kaunokirjallisuuden traditioon. Kyseessä 

on avainnovelli, joka kiinnittää huomion kirjailijan estetiikkaan ja käsillä olevan teoksen, Lauman, 

primitivistiseen tyyliin, teemoihin ja niiden ilmaisemaan myyttiseen luontosuhteeseen. 

 

4.2  ”RAKKAUS”  –  KUOLEMA JA ELO 

Lauman kompositiossa kuolema toimii johtomotiivina, joka kytkeytyy kysymykseen kaiken 

elollisen alkuperästä. Sen kautta teos tutkii kronologisen ja biologisen alkukantaisuuden kysymystä: 

ihmisen alkuperää on luonnossa, josta ihmisen luoma kulttuuri on kuitenkin vetänyt sen erilleen. 

Tarkastelen seuraavaksi novelleja ”Taiteen voima” (1) ja ”Rakkaus” (2) ja niiden sisältämää 

kuolema-motiivia. Molemmissa kertomuksissa henkilöhahmo kokee kuolleista nousemisen 

kaltaisen ihmeparantumisen. Aihelma rakentaa kokoelman teemaa ihmisluontoon kuuluvasta 

elinvoimasta ja viettien mahdista, jotka saavat ihmisen jopa koettamaan uhmata luonnon asettamaa 

järjestystä. 

 

”Taiteen voima” jatkaa taiteen ja taiteilijuuden aiheen parissa kertojan pohtiessa vanhojen 

kuvakorttien alkuperää ja ne luoneen taiteilijan perinnön pysyvyyttä: 

 

Vasta vuosien kuluttua minä käsitin, että tässä oli tullut vastaani niin sanottu taide ja silloin 

minä kiitin miestä, joka oli tehnyt nuo kuvat. Hän oli samalla auttanut minua viipymään 

pitempään pirtin lämpimissä pakkasen naksaessa nurkissa, hän oli antanut lämpöä ja turvaa 

pahaiselle pojankäärylle, jonka ketimet olivat huonot, jonka laiskansuonikin oli ehkä 

vahvanlainen. Ihmettelin, oliko hän voinut aavistellakaan tästä hyvästä työstään istuessaan 

piirrostensa ja maalaustensa ääressä, joista kerran löytyisi jäljennökset pahaisessa erämaan 

talossa. Ehkä hän asui kaukaisessa ja lämpimässä maassa, ehkä hänen hyppysensä olivat jo 

pehmenneet kauan sitten maan povessa.  

 Mutta hänen kättensä ja aivojensa työ eli ja oli yhä avuksi pahaiselle pojalle, 

jolle elämä jo varhain opetti keplottelutaitoa. Hiljaisena ja ihmetellen minä silloin seisoin niin 

sanotun taiteen ihmeen edessä. (TV, 7−8.) 
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Kuollutta taiteilijaa kuvitellessaan kertoja mainitsee erikseen tämän kädet ja ajatukset. Eläinkuvia 

tehneen taiteilijan kädet viittaavat käsitykseen taiteilijasta käsityöläisenä, arkaaisena luonnon 

jäljittelijänä. Aivojen työ taas viittaa taitelijakäsitykseen, jossa taiteilijan tehtävänä on filosofinen 

ajatustyö ja osallistuminen kehyskertomuksen kuvaamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Klassisen taideteorian kontekstissa käsityöläistaitoa eli teknétä edustavien käsien ja toisaalta 

intellektuaalista, abstraktia tasoa edustavien ajatusten välille piirtyy taiteen kehitystä kuvaava 

kronologinen jatkumo, josta rakentuu suora ajallinen linja myös kertojan omaan taiteilijuuteen. Ja 

mikä oleellisinta, taide voi uhmata luonnon syklistä kiertoa eli aikaa ja kuolemaa. Vaikka taiteilijan 

”hyppyset jo pehmenevät maan povessa” hänen taiteensa elää ikuisesti tarjoten ”lämpöä ja turvaa”.  

 

Kuolema-motiivi esiintyy uudelleen novellin lopetuksessa, kun novelli tekee codan ja palaa 

yllättäen vielä kerran sisäiskertomukseen. Esiin nousee aiemmin vain sivuhuomautuksessa mainittu 

talon sairas ukko, ”mennyt mies” (TV,7), joka päättää nousta sairasvuoteeltaan: 

Jo nyt on saatana, kun ei saa rauhassa kuollakaan… Ukko työllästyi asiasta niin peräti, että 

alkoi parantua ja kykeni pian itse juhtansa ohjaksiin. Minä, pahainen pojankääry, jolla oli 

ohuet ketineet, mutta vahvanlainen laiskansuoni, sain silloin lähteä. (TV, 9.) 

Pikareskimainen lopetus luo novelliin humoristista keveyttä ja eeppistä fabulointia. Eeppiselle 

novellimuodolle onkin tyypillistä vahva kertoja ja kehyskertomus. (Tarkka 1970, 83). Yhdessä 

kehyskertomuksen luoman metafiktiivisen tason ja kirjailijan alter egon kanssa epilogin yllättävä 

käänne rakentaa novellin teesiä, jonka mukaan taiteessa toisin kuin todellisuudessa, ihmisen ei 

tarvitse olla pelkästään olosuhteidensa tuotos, luonnon determinismin sanelema. Taiteessa ihminen 

voi palata kuoleman porteilta takaisin tai vaikka herätä kuolleista. 

Lauman toisessa novellissa ”Rakkaus” muoto on niin ikään oleellinen novellin tulkintaa täydentävä 

tekijä. Lyhyt, vain kolmesivuinen novelli alkaa kuvauksella maisemasta: 

Lakeus. Tasaista, tasaista. Ylänköinään ovat vain talot ja latojen harmaa parvi. Ainoa pyöreä 

ja täyteläinen muoto on taivaan kumulla. Kaikkien silmät eivät löydä lepoa tämän kaltaisessa 

maisemassa.  

 Mutta kuitenkin tämä maa on kaunis, varsinkin kesäilloin, kun viimeisten 

leikkivien lapsien huuto raitilla ja riemukkaimman leivosen laulu taivaan sinessä on vaiennut. 

Heinässä ja viljassa käy tuskin huomattava aaltoilu, ja kesän tuoksu nousee sieraimiisi, 

tuoksu, jossa ikäänkuin lemahtaa menneiden sukupolvien työ ja vaiva, ilo ja suru, nautinto ja 

kipu. Tämä maa on omituisen kaunis talvisinkin, illoin, kun itsepintainen, kolakka tuuli 

kotasolalta kuljettaa lunta kuten meren laineita, kuun naama katsoo pilvien lomitse ja talojen 

ikkunoista hohtelevat himmeät tulet.  

 Tällaisen talon lävitse meidän piti katsoa ja lävitse talon isännän, jossa niihin 

aikoihin heräsi tunne, jota sanotaan rakkaudeksi. (R, 10.) 
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Sama maisemakuva myös päättää novellin kaksi sivua myöhemmin. Kuvaus samasta maisemasta, 

suurin piirtein samoin sanoin, luo toiston kautta kehämäisen rakenteen, joka vaatii lukijalta 

tulkintaa. Toiston kautta maisema esitetään muuttumattomana, pysyvänä. Kuvaus sisältää myös 

esteettisen arvostelman. Maisema on kaunis, vaikka kaikki eivät sen yksitotisesta ulkomuodosta 

osaakaan nauttia. Kertoja pyrkii näyttämään maan kauneuden: sekä talvi että kesä mainitaan 

viittauksena luonnon kiertokulun sykliseen toistuvuuteen. Kertoja erittelee linnut ja kasvit, maan 

tuoksun ja sen mieleen tuoman kesän muiston, ”jossa lemahtaa ikään kuin menneiden sukupolvien 

työ ja vaiva, ilo ja suru, nautinto ja kipu.” (R, 10.)  

Isäntä tuli sisään suksisauva kourassaan ja mittaili sillä sairaan sängyn reunaa. Ja sairas kysyi 

heikolla äänellä: 

'Mitä sinä nyt teet?'  

 'Mittaan pituuttasi, että osaan ostaa arkun laudat…'  

Isännän isossa äänessä oli selvä huomautus, että kaikkea sinä kyseletkin! Pitäisihän nämä 

nähdä, järkityöt. (TV, 11.) 

”Järkityöt” viittaa rationaaliseen toimintaan vastakohtana tunteille, kuten novellin nimen 

viittaamalle rakkaudelle. Novellin kuvaama asetelma aviopuolisoiden välillä on irvokas isännän 

sivuuttaessa tyystin emotionaalisen ulottuvuuden vaimon kuolemaa koskevassa tilanteessa. Vaimo 

on esine, jonka voi korvata uudella. ”Järkitöiden” korostaminen isännän dialogissa ohjaa 

havainnoimaan kertojan ironian kohdistuvan isännän työmoraaliin, joka sivuuttaa kristillisen 

ideaalin lähimmäisen rakkaudesta. Rossin (2020, 34) mukaan tunteet ja niiden vapaa ilmaiseminen 

nähtiin kirjallisessa primitivismissä keinona vastustaa positivismin rationaalista 

maailmanselitysmallia. Myös Etheringtonin (2017, 9) mukaan modernin kehityskulkujen suunnan ja 

hallittavuuden kyseenalaistaminen kuuluu myös kirjallisen primitivismin projektiin. Tehokkuutta 

arvostava isäntä lähtee järjestelemään arkkua ja uusia naimakauppoja, mutta vaimo ei kuolekaan: 

Sairas virkistyi, nousipa sängystäänkin, käveli yli lattian, poikki pihamaankin ja näytti 

erinomaisella harrastuksella seuraavan uuden emäntäpiian edesottamisia. Mutta pienet 

vihamiehet valvoivat hänen rinnassaan ja pakottivat hänet jälleen vuoteeseen kaikesta 

elämänsisusta ja katsastamisen halusta huolimatta. Sitten hän kuoli ja haudattiin. (R, 11−12.) 

Kappaleen loppukaneettina toimiva lause on intertekstuaalinen viittaus apostoliseen 

uskontunnustukseen, joka alkaa ”Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan 

luojaan”. ”Kuoli ja haudattiin” on tunnustuksen lopusta, kohdasta ennen Jeesuksen tuonelaan 

astumista hänen ylösnousemustaan kuvaavista lauseista. Emännän virkoaminen rinnastuu ironisesti 

Jeesuksen kuolleista nousemiseen, ja samalla tätä elämän syrjässä kiinni pitävän voiman ja 

tahdonlujuuden uskonnollinen alkuperä kyseenalaistuu.  

Emännän kuvaillaan kamppailevan kuolemaa vastaan ”kaikella elämänsisullaan ja katsastamisen 

halullaan”. Isäntä taas ei voi vastustaa ”uuden rakkauden heräämistä”. Hänellä on polttava tarve 
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pitää taloutensa järjestyksessä, vaihtaa vaimo seuraavaan hyödykkeeseen eikä sitä estä lopulta 

kunnioitus vaimoa kohtaan vaan ainoastaan kirkon määräämä kuuden kuukauden odotusaika: 

”Eihän se tämä poika olekaan hätäpoika”, sanoi pappi.  

Tämän papin suusta ei moni mies ollut kuullut kehuvaa sanaa. Siksipä seisoikin isäntä 

kaikessa viattomuudessaan ylen rintavana ja tupakkapuru huulessa mutruili ylpeyden 

tunnosta. Juhlahetki, tunnustuksen hetki! Papinkin täytyi tunnustaa, että hän vaeltaakin 

toimellisesti ja hätäilemättä. (R, 13.) 

Kertojan ironia on kritiikkiä kirkkoa ja ihmisten tapoja ohjailevaa uskontoa kohtaan, joka estää 

hahmoja pohtimasta omaa moraaliaan. Iva ja kritiikki kohdistuvat ihmisen rationaalisuuden ohella 

kristilliseen tapakulttuuriin piiloutuneeseen kaksinaismoralismiin, jossa hyvää elämää määrittää 

ahkera työ ja oman taloudellisen edun tavoittelu. Isäntää ajaa oikeasti halu materiaalisen maailman 

hyvään ja emäntää katkeruus ja piinaava uteliaisuus. Lisäksi ironia tuntuu esittävän, että emännän ja 

isännän voimakkaan tahdon ja sitkeän luonnon taustalla on jokin ympäröivästä luonnosta kumpuava 

ja hahmoja olennaisesti määrittävä voima. 

Sisu, johon Haanpään kertoja emännän yhteydessä ”elämänsisulla” viittaa oli Riikka Rossin 

mukaan 20- ja 30-luvulla muotisana, joka symboloi itsenäistyneen Suomen sinnikkyyttä. Aiemmin 

sen merkitykset olivat olleet pahansisuisuudessa ja voimakastahtoisuudessa. (Rossi 2020, 68–69.) 

Voidaan spekuloida, onko sisu-sanan liittäminen elinvoiman yhteyteen Haanpään keino ottaa 

takaisin nationalismin retoriikkaan omittu sana. Haanpään luomassa yhdyssanassa sisu viittaa 

kulttuurisen, kansakunnan erityistä olemusta merkitsevän tarkoitteen sijaan ihmisen biologiseen 

primitiviin, luonnon piiriin kuuluvaan elinvoimaan. 

Kun kertomus luetaan alun ja lopun maisemakuvauksen kehystämänä, hahmojen sisäisen 

elinvoiman tulkinta syvenee. Luonnon primitiivistä ikiaikaisuutta ja kiertokulkua symboloivaa 

maisemaa vasten isäntä ja emäntä haluineen näyttäytyvät pieninä ja naurettavina: he ovat 

biologisten viettiensä vietävissä eli kaikkea muuta kuin rationaalisia toimijoita, kuten isäntä väittää. 

Kulttuurisen selittämisen sijaan hahmojen sisukkuuden ydin paikantuu ihmisen biologiseen 

primitiiviin ja sen luonnosta kumpuavaan mystiseen elinvoimaan, jonka ihmeellisyys vetää vertoja 

Jeesuksen heräämiselle kuolleista.  

Posthumanistisessa filosofiassa abstraktista elämää kannattelevasta ja uusintavasta voimasta 

käytetään nimitystä elo, joka suomen kielessä esiintyy tyypillisesti vain yhdyssanojen osana kuten 

elonkirjo ja elonkehä -sanoissa. Eloa teoretisoineiden Tere Vadénin ja Antti Salmisen (2018) 

mukaan kulttuurinen käsitys elämästä palaa helposti olemus- ja olentoajatteluun: elävän yksilön 

rajattuun aikaan syntymän ja kuoleman välillä. Elämä on ihmiskeskeinen ja jopa biografinen käsite, 
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jolla kerrotaan se mitä elämästä voidaan kertoa. Olemuksellisen elämän vastapainoksi he ehdottavat 

eloa. (Kortekallio et al. 2020, 85.) 

Elon käsitettä voidaan käyttää Haanpään novellin kuvaamasta voimasta, joka sitoo ihmiset ja 

ympäristön perustavanlaatuisella tavalla yhteen. Komposition ja tarinan lisäksi yhteyttä korostavat 

tekstin yksityiskohdat, kuten modernistinen keino limittää aistihavainto ja muisto toisiinsa: ”kesän 

tuoksussa ikäänkuin lemahtaa menneiden sukupolvien työ ja vaiva, ilo ja suru, nautinto ja kipu.” 

Inhimillinen havainto ja kokemus sidotaan osaksi ympäröivää maisemaa ja sen muodostamien 

yksittäisten eliöiden ilmaisemaa alkukantaista eloa. 

Elämän lisäksi myös kuolema kuuluu eloon. (Vadén & Salminen, 2018). Primitivismiä edeltäneessä 

naturalistisessa kirjallisuudessa kuolema oli tärkeä topos. Kuolema edustaa naturalismissa totuutta, 

sillä se on luonnollisin tosiasia kaikista ihmiselon vaiheista. (Rossi 2009). Yrjö Haila kirjoittaa, että 

tärkeimmissä ihmiselon ja luonnon muiden prosessien leikkauskohdissa luontoa ja sitä koskevia 

käsityksiä ei ole mahdollista erottaa toisistaan. Juuri peruuttamattomuutensa vuoksi kuolema 

kytkeytyy läheisesti luontokäsityksiin, sillä se edustaa luonnon viimekätistä voimaa inhimillisen 

järjestyksen yli. (Haila & Lähde 2003, 18.)  

Novellin nimen ”Rakkaus” kautta tarinan maisemakuvineen voi lukea biologisen primitivismin 

kehyksessä myös viittaavan ironisesti hahmojen tunteiden puuttumiseen ja sen kautta myös heidän 

suhteensa hyötytarkoitukseen eli lisääntymiseen ja elämän jatkamiseen. ”Rakkaus” ironisoi paitsi 

kristillisen lähimmäisenrakkauden puutetta, myös kristinuskon kuolemaa selittämään ja kumoamaan 

pyrkivää dogmia. Novellin syklinen muoto näyttää ihmisen todellisen tilanteen ja kytkee ihmisen 

elämän ja kuoleman osaksi syklisenä toistuvaa primitiivistä luonnonkiertoa, eloa. 

 

5  ERÄMAAN TROOPPI –  RAJANYLITYKSIÄ JA TOISEUKSIA 

 

Lauman kompositiota hahmottavassa toisessa jaksossa (novellit 5–9) siirrytään maaseudun 

kyläyhteisöstä metsään ja erämaahan. Novellit ”Höröläinen tukinajossa”(5) ja ”Pimeys” (6) 

sijoittuvat savotalle eli metsätyömaalle, joka ei vielä lukeudu erämaan piiriin, vaan on eräänlainen 

välitila sivilisaation ja ”villin” erämaan välillä. Savotalla vallitsee kuitenkin toisenlainen villeys, 

ihmisen luoma hierarkia ja kapitalismin laki, jossa vahvimmatkin ovat lopulta ”mahastaan kiinni 

yhtiössä”. (HT, 49.) Molemmissa savottakertomuksissa johtajuutta ja valtaa symboloiva turkistakki 

vaihtaa omistajaa aina suhdanteiden muuttuessa. Kapitalistisen järjestelmän tuottamia valta-
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asetelmia kuvataan vertaamalla niitä metaforisesti ihmisen ja eläimen väliseen valtasuhteeseen. 

Käsittelen tätä aihetta alaluvussa 5.3.  

Tässä luvussa analysoin ekokritiikin erämaan troopin käsitettä käyttäen novellikokoelman keskeistä 

novellia ”Erämaan tragiikkaa” (9). ”Erämaan tragiikkaa” ohjaa jo nimensä perusteella 

tarkkailemaan novellia kaunokirjallisuuden traditiota ja nimen määrittelemää tragedian lajityyppiä 

vasten. Kertomuksesta hahmottuu elementtejä, jotka viittaavat sankarieepoksen tyylilajiin 

hyödyntäen sille ominaisia juonielementtejä sekä tarunomaisuuteen ja myytteihin nojaavaa 

kuvastoa. ”Erämaan tragiikkaa” on kertomus ihmisestä, joka hybriksen vallassa nousee 

vuorenseinämälle uhmaamaan erämaan jumalaa, korkeuksissa pesivää haukkaa. Viettiensä ajaman 

miehen kohtaloksi koituu hamartia, kohtalokasta virhettä seuraava kuolema.  

Novellin nimi on kuitenkin myös paradoksaalinen, sillä se sisältää oksymoronisen kuvion. Tragedia 

ja tragiikka ovat inhimillisen toiminnan tuotetta – mentaalinen malli hahmottaa asioiden välisiä syy-

seuraus-suhteita – kun taas erämaa on lähtökohtaisesti paikka, josta inhimillinen ulottuvuus tai 

toiminta puuttuu. Tragiikan mainitseminen novellin nimessä on myös viittaus kirjalliseen traditioon, 

mikä ohjaa tarkastelemaan paitsi itse käsitteitä, myös tulkitsemaan novellia korosteisen kirjallisessa 

kehyksessä. Suomalaisessa kirjallisuudessa eräkirjallisuuden genre oli suuressa suosiossa 1920- ja 

1930-luvulla. (Lehtola 1997; Varis 2003). Lähden tulkitsemaan novellia kertomuksena erämaasta, 

sen klassisista ja moderneista tulkinnoista. ”Erämaan tragiikkaa” tutkii sivilisaation ja erämaan 

kuvitteellista rajaa Lapin pohjoisessa ympäristössä. 

 

5.1  ”ERÄMAAN TRAGIIKKAA”  RAJAMAAN KUVAUKSENA 

Novelli alkaa maisemankuvauksella Jäämerenrannan kylästä, jonka vuonon tyyneyttä halkoo 

moottorivene. Kertoja kuvailee näkymää lintuperspektiivistä: 

Sieltä korkeudesta katsoen vuonon rantojen kylät näyttivät leikillisen pieniltä, epätodellisilta. 

Nuo pienet asunnot pienin ikkunoin näyttivät pystytetyn sekalaisista puista. Ehkäpä meri 

olikin heittänyt rannalle noitten mökkien rakennusaineet, mökkien joiden ympärillä omituiset 

vaivaiskoivuista kyhätyt aidat kiertelivät. Pihoilla leikkivien lapsien suusta kuuluivat vieraan 

kielen salaperäiset sanat, ja portailla seisoi parrakas mies katsellen nelipyöräisisten 

vankkurien ohikulkua. Siellä tien vieressä oli myöskin kalmisto. Harmaita lahoavia puuristejä, 

joihin oli leikattu kömpelöitä slaavilaisia kirjaimia, sekä yksi valkoinen risti, englantilaisen 

upseerin hautamerkki. (ET, 73.) 

Teksti alkaa kuvauksella alueen alkuperäisväestöstä, kolttasaamelaisista ja heidän asumuksistaan. 

Kerronta on värittynyt kulttuuriselle primitivismille ominaisella sävyllä, jossa vierasta kulttuuria 
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kuvataan esteettisen etäisyyden päästä sen toiseutta korostaen. Kertoja toteaa talojen näyttävän 

”epätodellisilta” ja mökkejä ympäröivien aitojen ”omituisilta”. Maisema on kertojalle vieras kuten 

lapsien suusta kuuluvan ”vieraan kielen salaperäiset sanat”. Kerronta on vahvasti toiseuttavaa, eli se 

asettaa vieraaksi koetun katseen kohteeksi. Asetelmaa korostaa entisestään kertojan 

lintuperspektiivin tarjoama kaikkinäkevä, muka-objektiivinen näkökulma. Pian kertojan näköpiiriin 

primitiivisyyttä henkivästä maisemasta alkaa kuitenkin erottua yhä enenevissä määrin myös 

nykymaailman ilmiöitä:  

Mutta osuuskaupan pitkässä rakennuksessa tekivät lohenkalastajat kauppoja, ja 

kaksikerroksisessa majatalossa istuivat ehkä kukkopöksyiset turistit punalihaisen kalan 

ääressä. Pankkitalossa käsiteltiin numeroita, numeroita, raha-asioita. Mutta pensiinisäiliö 

seisoi tienristeyksessä punaisena ja totisena kuten nykyaikainen jumalankuva. (ET, 74.) 

Novellin kuvaama paikka onkin myös kaupanteon, turistien ja rakennustyömaiden valtaama paikka. 

Mennyt ja uusi elämäntapa sekoittuvat maisemassa. Uudisasukkaiden isot rakennukset eroavat 

silminnähden alkuperäisväestön groteskeista, merenhuuhtomista aineksista rakennetuista 

”mökeistä”. Kulttuurien kohtaaminen näkyy myös aika-tila-ulottuvuudessa. Kertoja kuvailee 

auringonvalon osumista kirkon keltaiseen, sipulinmuotoiseen kupoliin. Myöhemmin hän huomaa 

öljysäiliön, ”joka seisoi tienristeyksessä punaisena ja totisena kuin nykyaikainen jumalan kuva.” 

(74.) Kritiikki nykyajan arvoja kohtaan voidaan löytää rivien väliin piilotettuna: ennen täällä 

kerrottiin tarinoita ja palvottiin jumalaa, mutta nyt jumalankuvana on modernin voittokulkua 

symboloiva ”totinen” polttoainesäiliö.  

Paikassa tiivistyvä nykyajan ja menneisyyden välinen ristiriita luovat kerrontaan jännitteen. 

Panoraamamaisen maisemakuvan kesto ja staattisuus kasvattaa jännitettä, kunnes kerronta muuttuu 

kertojan nopean asennonvaihdoksen kautta. ”Sellainen oli maailma, elämä, kun katsoit vuonolle 

käsin sen rantakallion tuntumasta. Mutta kun käännyit, niin näit toisen alkuperäisemmän, 

julmemman maailman, jossa ei näkynyt mitään ihmiskäsien, ihmiselämän jättämiä merkkejä.” (ET, 

75.) Tarinaan astuu päähenkilö, nimettömäksi jäävä mies, jonka näkökulmaan kerronta sekoittuu. 

Kertoja kuvaa miehen seisomassa rajalla, joka erottaa sivilisaation villistä erämaasta. Rajojen 

korostaminen on tyypillinen figuuri kirjallisen primitivismin estetiikassa. Nykyaika ja mennyt, 

keskusta ja periferia, sivistynyt ja villi, ihmisyys ja eläimyys ovat alkukantaisuuden tulkintoja 

käsittelevän kirjallisuuden polttoainetta, kuten Rossi kirjoittaa. (2020, 12, 38.) 

Kertoja antaa ylitsevuotavan kolkon, jopa liioittelevan kuvauksen edessään aukeavasta erämaasta, 

joka ”näytti jatkuvan loputtomiin, peräti mutkaisena ja peräti yksitoikkoisena.” (ET, 75.) Erämaasta 

annettu kuvaus tematisoi ihmisen ja luonnon ajan radikaalin eron. Erämaahan vasta saapuneen 

ihmisen aikaperspektiivi ei pysty käsittämään pohjoista maisemaa ja siinä näkyvää primitiivisen 
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luonnon aikaa: ne ovat kertojan mukaan yhteensovittamattomat. Kertojan luoma selvä raja kahden 

miljöön välillä alkaa vuotaa saman tien kun mies astuu erämaahan:  

Ei voinut kuvitella, että meri ja tie, kaikki tuo ihmistouhu oli kuitenkin niin lähellä. Erämaako? Mutta 

tuossahan oli turpeesta ja kivestä rakennettuja valleja ja varuksia, sortuvina, rappeutuvina. Niitä voisi 

kuvitella erämaan villien, salamyhkäisten asukkaitten käsialoiksi. Mutta ruostuneitten säilykepurkkien roviot 

kertoivat toista, kertoivat, kertoivat. Nykyaikainen ihminen oli siinä syönyt ja odottanut turvevallin suojassa 

ase kourassaan… (ET, 75.) 

Päähenkilön kuvitteleminen mainitaan katkelmassa kahdesti. Syntyy vaikutelma, että hän tahtoo 

luulotella itselleen olevansa syrjäisemmässä ja koskemattomammassa paikassa kuin hän tosiasiassa 

onkaan. Kivivallit ”voisi kuvitella villien ja mystisten alkuasukkaiden” tekemiksi, mutta tosiasiassa 

sivilisaatio sotineen on ehtinyt jo tännekin. Kertoja palauttaa miehen kuvitelmat ylevistä ”villeistä” 

takaisin todellisuuteen; kyse on vain vanhoista peltipurkeista sammalmättäällä.  

Ihmisen luontoon jättämät jäljet eivät ole mitä tahansa roskaa vaan militaristisen toiminnan jättämiä 

jälkiä. Katkelma kuvaakin samalla myös nykyajan eräilijän kohtaamaa ilmiötä – luonnon 

roskaamista, joka yllättää retkeilijän tämän luullessa jättäneensä sivilisaation – mutta primitivismin 

eksoottisen villeyden kuvastoilla flirttaileva kerronta antaa tapahtumille eeppisen sävyn. 

Ylevöittävän sävyn yhdistämisen roskien symboloimaan likaan ja jätteeseen eli alhaiseen ja 

materiaaliseen, voidaan tulkita humoristisena traversiana, joka parodioi kulttuurisen primitivismin 

ihmislajin menneisyyttä eri tavoin idealisoivia diskursseja. Sekä kuvitelmat alkuasukkaista että 

kuvitelmat kolonialististen valloitusten historiasta ihmislajin sankaruutena, joutuvat naurunalaisiksi. 

Parodian sisältämän ironian kärki kohdistuu erityisesti militaristiseen toimintaan. Ihmisluontoon 

kuuluva sotaisuus tuodaan siten mukaan tarinaan ennakoiden juonen tulevia tapahtumia. 

Kertojan retoriseen kysymykseen, joka epäili erämaan koskemattomuutta, voidaan etsiä vastausta 

rajamaan käsitteestä. Erämaa ja rajamaa ovat Hailan (2013, 178) mukaan käsitteitä, jotka saavat 

määritelmänsä suhteessa valtakulttuuriin. Rajamaalla tarkoitetaan sellaisia eurooppalaisen 

valloituksen kohteeksi tulleita alueita, joiden alkuperäinen väestö oli niin harvalukuista, ettei sillä 

ollut merkitystä (ks. myös Garrard 2004, 120). Haila avaa modernin erämaakäsityksen 

muotoutumista 1800-luvun Yhdysvalloissa syntyneenä ihanteena ja ideana. Alkuperäisen, 

kesyttämättömän ja villin luonnon palvonta nousi esiin luontoa esineellistävän ja haltuunottavan 

valtavirtauksen vastapainona. (ibid. 182). Ristiriitaisen luonnon suojelemiseen tähdänneestä 

erämaa-ihanteesta tekee se seikka, että koskemattomaksi mielletyt erämaat ovat tosiasiassa olleet 

tuhansien vuosien ajan ihmisen asuttamia.  

Samankaltaisia koskemattoman maan mielikuvia liitettiin myös novellin kuvaamaan todelliseen 

paikkaan, Petsamoon, kun se liitettiin Suomeen Tartton rauhassa 1920. Petsamo oli kolonisoitua 
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”uutta maata”, jonka alkuperäisväestö koostui pääosin kolttasaamelaisista. (Lähteenmäki 2017, 

Lehtola 1997.) Novellin alku on kuvaus suomalaisesta siirtokunnasta, joka levittäytyy 

kolttasaamelaisten perinteisille asuinsijoille. Ennen suomalaisia alueella ovat olleet jo venäläiset ja 

englantilaiset, kuten novellin kylästä löytyvät hautamerkit, kirkon sipulikupolit ja maastosta 

löytyvät jätteet kertovat.  

Saamelaiset mainitaan Laumassa myös toisessa kertomuksessa, ”Tunturit”, jossa vaellukselle 

tunturiin lähteneet miehet ihailevat luontoa ja toinen heistä julistaa: ”Lappalaisten entiset seidat 

eivät ole hullumpia jumalia. Niillä on kaikille jumalille yhteinen, ylhäinen käytös: jos ne kuulevat, 

ne ovat kuitenkin vaiti…” (T, 130). Tunturit-novellissa minäkertoja myöntää vuorenlaelle 

päästyään paikan ja luonnon herättävän uskonnollisia tunteita, mutta epäilee kuitenkin kaiken 

kauneuden katoavan luonnonrikkauksien tavoittelun myötä.  

Saamelaisten kuvauksessa painottuvat uskonnollisuus ja luonnonläheisyys, mikä korostaa tulkintaa 

saamelaisista luonnonkansana. Alun asutuksen kuvauksessa käytetään puu-motiivia kuvattaessa 

aitojen olevan vaivaiskoivusta rakennettuja. Puu-motiivi saa Laumassa positiivisia 

alkukantaisuuden tulkintoja, ja siihen liittyy transgressiivisuuden elementti, joka rikkoo rajaa 

kulttuurin ja luonnon välillä. Saamelaiset edustavat Laumassa primitiivistä mennyttä aikaa ja 

kulttuurista toiseutta, johon verraten modernin ihmisen luontoyhteyttä tarkastellaan. Ajatus 

alkuperäiskansoista luonnonkansoina on kulttuurisen primitivismin diskursseille tyypillinen ja 

siihen sisältyy mahdollisuus rasististen stereotypioiden toistamiseen. Lauman novellien ”Erämaan 

tragiikkaa” ja ”Tunturit” saamelaisuuden kuvaukset hyödyntävät kulttuurista primitivismiä 

kuvatessaan saamelaiset luonnonkansana, mutta ne osoittavat myös tietoisuutensa troopista 

kirjallisen primitivismin tyylilajiin kuuluvana konventiona. 

Veli-Pekka Lehtola on tutkinut lappilaisen identiteetin rakentumista 1920- ja 1930-luvun 

kaunokirjallisuudessa nimenomaan alkuperäisväestön ja uudisväestön kanssakäymisestä syntyneenä 

rajamaan identiteettinä. Petsamon industrialisoimisen käynnistämä Lapin modernisoituminen näkyy 

hänen mukaansa Lappia käsittelevän kirjallisuuden perinteessä pohjoisen luonnon eli ”oudon maan” 

teemana ja uudisasukasidentiteettiin sisältyvän kulttuurisen ristiriidan käsittelynä. Rajamaan 

identiteettiä luonnehtii kahden kulttuurin, suomalaisen ja saamelaisen, yhteensovittamisesta 

syntynyt konflikti, jonka käsittelyyn kytkeytyy myös laajempi modernin subjektin rakentumisen 

kysymys. (Lehtola 1997, 26). Lehtola huomauttaa, että ajan kirjallinen keskus sijaitsi kokonaan 

etelässä, jolloin Lapin kirjallisuus jäi väistämättä marginaaliin. Pentti Haanpään sijoittumista 

keskus–periferia-akselille hän kuvailee kutsumalla Haanpään eränovellistiikkaa suomalaisen, 

kansalliseksi määritellyn kirjallisuuden pohjoisimmaksi etäpesäkkeeksi. (ibid. 234).  
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Novellin edetessä selviää, että päähenkilö mies, on myös saapunut paikkaan ”katsomaan erämaata” 

(ET, 77) ja hakemaan elämyksiä. Hän on ulkopuolinen, turisti etelästä, eikä hänen kuvata tuntevan 

minkäänlaista vastuuta toimistaan erämaassa. Garrardin (2004, 71) mukaan modernina aikana on 

ajauduttu tilanteeseen, jossa erämaan puhtauden, alkuperäisyyden ja alkukantaisuuden 

korostamisesta on tullut ongelmallista, sillä erämaantroopin narratiivi on valjastettu kapitalistiseen 

elämysten tarjoamiseen ja virkistymiseen, joka vahingoittaa erämaaluontoa ja alkuperäiskansojen 

mahdollisuuksia harjoittaa omaa kulttuuriaan. Ristiriita on Garrardin mukaan keskeinen aihe 

erämaan trooppia hyödyntävässä modernissa kirjallisuudessa. 

 

5.2  ANTROPOMORFISTINEN JA ANIMORFISTINEN KUVA :  ELÄIMEN JA IHMISEN 

KALTAISUUS 
 

Haanpään ”Erämaan tragiikkaa” käsittelee erämaan trooppiin sisältyviä mielikuvia ja 

alkukantaisuuden tulkintoja kommentoidakseen käsityksiä erämaasta asumattomana ja ”vapautta-

vailla-vastuuta” -ajattelua symboloivana paikkana. Vastakkain novellin erämaakuvassa ovat 

angloamerikkalaisen erämaakirjallisuuden myytit ”villistä lännestä”, moraalin ulkopuolella 

sijaitsevana valloitettuna alueena, toisaalta ekosentristä näkökulmaa edustava näkemys erämaasta 

paikkana, jossa valta on lopulta ihmisestä piittaamattomalla alkukantaisella luonnolla. 

Erämaan trooppiin kontrastoituva romanttinen ajatus paluusta luontoon tuodaan novellissa aihelman 

tasolla esiin, kun kertomuksen päähenkilö unelmoi millaista olisi asua erämaassa: ”Turvemaja tässä 

maisemassa jossakin vesien äärellä, erakon maja. Kalastusta, kullansiruja sorassa, helmiä 

raakunkuorien kätkössä… Yksinäisyyttä, rauhaa. Kas, tuossa kohosi tunturin turpeesta pieniä 

punaisia ja sinisiä kukkia, ja kimalainen surisi touhukkaana.” (76.)  

Garrardin mukaan erämaan troopin sisartrooppi on pastoraali, jossa luonto kuvataan ihmiselle 

suopeana harmonisena elementtinä. Pastoraalin ja erämaan narratiiveille on yhteistä luontoon 

pakenemisen ja sieltä paluun motiivi, mutta niiden representaatiot luonnosta on toisilleen 

vastakkaiset. (Garrard 2004, 59). Erämaan troopissa luonto on villi ja ihmisestä piittaamaton. 

Erämaan trooppi kantaa mukanaan myös maskuliinisuuteen yhdistyviä mielikuvia: selviytymistä, 

kamppailua ja valloittamista, kun taas pastoraalissa luonto runsaudessaan ja suopeudessaan 

määrittyy feminiiniseksi. (ibid. 54.) Pastoraalin luontokuvaa heijastelevien ajatusten jälkeen 

kerronnassa tapahtuu asennonvaihdos, kun kertomuksen toinen päähenkilö, haukka, esitellään sen 

primitiivisyyttä dramaattisesti korostaen: 
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Sitten kuului kirkaisu, villi ja julma, ikäänkuin ääni niiltä ajoilta, jolloin ei ollut mitään terästä 

eikä teräksen käyttäjää, jolloin ensimmäiset tuntevat olennot ryömivät maan tomusta 

tulvillaan sokeaa elämisen raivoa. Erämaan harhailija huomasi yläpuolellaan linnun levitetyin 

siivin. Haukka, tunturihaukka. Tuon vaalean, mustapilkkuisen vatsan takana takoi sydän ja 

kiehutti verta. Se sydän ei suinkaan suvainnut mitään kaksijalkaista harhailijaa näillä mailla. 

Täällä oli sen elämä, puoliso ja pesä jossakin kalliojyrkänteellä. Pois täältä kaksijalkainen. 

(ET, 76) 

Kertoja käyttää voimakkaan retorista kaksoiskieltoa: ”ei ollut mitään terästä, eikä teräksen 

käyttäjää”, joka asettuu kuin kielloksi äskeisille pohdinnoille luonnon tarjoaman idyllin 

mahdollisuudesta. Haukka esitetään äänensä kautta kauttaaltaan primitiivisenä olentona, joka 

kuuluu kiistattomasti osaksi erämaata. Sen ääni on peräisin alkukantaisesta menneisyydestä, ajalta 

jolloin kaikki elämä ja aine oli vielä yhtä. Viittaus alullisuuteen eli kronologisen ja biologisen 

primitivismin ajatukseen kaikkien olentojen yhteisestä lähtöpisteestä, elon ja elämän alkukodista, 

sysää tarinan ihmishahmon kauas luonnosta. Haukka ja sen äänen symboloima primitiviisyys on 

ihmisen käsityskyvyn ulkopuolella, peräisin ajalta ennen kuin ihminen aloitti maan materiaalien 

jalostamisen käyttöönsä. Kielellinen figuuri teroittaa syvää juopaa haukan ja miehen välillä tuoden 

haukan primitiivisyyden kohosteisesti esiin.  

Katkelma maalaa myös äärimmäisen dramaattisen kuvan elämän alkuhetkistä. Huomion arvoista on 

etenkin se, miten jo ”ensimmäisiä olentoja” kuvataan tunteviksi. Olennot ja eläin ovat tuntevia: 

kertoja puhuu haukan sydämestä, joka ”ei suvaitse” (ER, 79) ihmistä maillaan ja myöhemmin 

haukka ”hautoo omia hiukan hämmästyneitä haukantunteitaan” (ER, 81). Tapa, jolla haukka 

kuvataan tuntevana ja kokevana, luo kertomukseen antroposentrisyyttä haastavan ekosentrisen 

näkökulman. 

Novelli liittää haukan kuvaukseen ajatusten ja tunteiden kuvausta, joka voidaan tulkita eeppiseen 

sävyyn kuuluvaksi dramatisoinniksi, fabuloinniksi. Haukan mielenliikkeiden representaatio on 

selvästi kertojan tuottamaa. Ne eivät kuitenkaan ole antropomorfistisia eli liitä ihmisen mentaalisia 

kykyjä tai muita ominaisuuksia eläimeen yrittäen tehdä siitä ihmisen kaltaisen. Haukan tunteita 

kuvattaessa kertoja puhuu spesifisti ”haukantunteista” ja ”tuhatvuotisi[st]a haukantuntemuksi[st]a”, 

mikä korostaa samaan aikaan sekä biologista että emotionaalista näkökulmaa eläimen maailmaan. 

Haukan ”äänen” ja ajatusten kerronnan myötä haukan hahmolle rakentuu nimettömän miehen 

kanssa tasavertainen asema, jonka kautta novelli tarkastelee hahmojen lajiolemusta rinnakkain ja 

toisiinsa verraten. Novellissa seuraakin pitkä sekvenssi, jossa haukan ja miehen primitiivisyyttä 

rinnastetaan toisiinsa. Primitiiviset vaistot heräävät myös miehessä:  

Miehessä, joka oli lähtenyt katsomaan erämaata Jäämeren rantakylästä, heräsi jotakin 

kaukaista, saalistavaa, kyyristelevää, väijyvää petoa, toiminnan halua. Lähin toiminnan kohde 
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oli seurailla tuota ikään kuin hävyttömin kiljahduksin taisteluun vaativaa lintua, keksiä sen 

pesä, ehkäpä ryöstääkin, vaikuttaa jotenkin tuon erämaan asujan elämään. (ET, 77.) 

Miehessä herää atavistinen peto, primitivismiin sisältyvä myyttinen ajatus ihmisessä piilevästä 

primääriolemuksesta, joka on yhä raakalaisen asteella. (Rossi 2020, 119). Pedon merkitykset 

rinnastavat ihmisen eläimeen. Tässä antropomorfinen kuva toimii siis myös toiseen suuntaan, 

jolloin puhutaan animorfismista, ihmisen kuvaamisesta eläimenkaltaisena. Rojolan (2014, 131) 

mukaan animorfismi häiritsee rajaa ihmisen ja eläimen välillä ja näyttää, millainen ihminen on 

eläimen kaltainen ja millainen eläin on ihmisen kaltainen. Animorfismi luo eläimen ja ihmisen 

välille alueen, jossa realisoituu niiden välinen kaltaisuus.  

”Erämaan tragiikassa” ihmisen ja eläimen kategorioiden sekoittumiseen viittaa myös miehen 

metsästysvaistojen heräämistä kuvaava kohta: ”Mutta tuo kaksijalkainen kulkija tunsi ympärillään, 

itsessäänkin, liikahtelevan jotakin aikojen takaista, ikään kuin hämäriä muistoja ajasta, jolloin 

elämä oli perin hetkellistä ja eläimellisen surullista” (76.) Kertojan melankolinen toteamus on 

viittaus kronologisen ja biologisen primitivismin tematiikkaan kaikkien lajien yhteisestä 

alkukodista. Animorfismi ei siten toimi kertomuksessa ihmisen ja eläimen kategorioita 

vahvistavana figuurina vaan pyrkii sen avulla korostamaan hahmojen biologista lajiolemusta ja 

kaltaisuutta, kuten Rojola summaa. (ibid. 131). 

Primitiivisyyden tulkinta raakuutena ja julmuutena nousee novellin loppua kohti tultaessa esiin, kun 

miehen ja haukan kaltaisuudesta siirrytään kuvaamaan niiden eroa. Miehen kohdalla primitiivisyys 

alkaa merkitä yhä enenevimmissä määrin viettiin pohjautuvaa itsetiedotonta toimintaa, 

kehittymättömyyttä ja raakuutta. Kertomuksen mahdollinen traagisuus alkaa hahmottua, kun mies 

päättää varastaa haukan pesän.”Kas niin, onko asuntosi siellä, sinä tyhmä lintu?” (77). Mies lähtee 

ahdistamaan haukkaa saalistusviettinsä ajamana, mutta toisaalta myös siksi, että hänellä ”Ei ollut 

mitään muutakaan tekemistä toistaiseksi.” (78.)  

Miehen asenne kuvataan yhä selvemmin välinpitämättömäksi ja tiedostamattoman vihamieliseksi. 

Hän unohtaa kaksi kertaa, minne oli matkalla, mikä antaa ymmärtää, ettei haukan saaminen 

sinällään ole hänelle merkityksellistä. Haukka on ainoastaan hänen eläimelliset viettinsä laukaiseva 

ärsyke, ja jahti tapa saada aika kulumaan. Miehessä kohtaavat alkukantainen peto ja moderni, 

kyllästynyt ”siviloitu” ihminen, joka hakee luonnosta ensisijaisesti kertomisen arvoisia elämyksiä.  

Kas, niin, mies! Nyt olet haukan pesällä. Entä sitten? Oli kuitenkin elämys istua siinä, 

sellaisella parvekkeella, tunturihaukan pesällä. Aurinko paistoi erämaahan, kaukaisuudet 

sinersivät, ja läntinen tuuli kulki kohisten. Hän muistaisi tämän aina.  

Mies tupakoi ja mietiskeli. Hän päätti ottaa haukan munat muistoksi, koristeiksi kaappinsa 
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päälle. Niistä sopisi huomauttaa vieraallekin, että ne olivat noudetut melkein hengen kaupalla 

kaukaa Jäämeren ääreltä. (ET, 79–80.) 

Kriittisessä tutkimusperinteessä kuten postkolonialistisessa, feministisessä ja posthumanistisessa 

tutkimuksessa on korostettu 2000-luvulta lähtien, että länsimaisen kulttuurin representaatioissa 

valkoinen, keski-ikäinen heteronormin täyttävä mies toimii usein ihmisyyden vertauskuvana. 

Päähenkilö jätetään nimeämättä, eikä häneen ei liitetä yksilöiviä piirteitä; hänestä kerrotaan vain, 

että hän on erämaassa turistina käymässä ja aikoo vielä palata kotiinsa. Mies myös esitetään 

toistelemassa mieleensä juolahtavia opittuja sananparsia hänen itsensäkään tätä huomaamatta: 

”Kintas kädessä kuten haukan pesälle…” (78) ja ”Ei se putoaminen mitään, vaan se 

äkkipysähdys…” (81).  

Mies on siis kuka tahansa. Sananlaskut voidaan tulkita viittauksiksi kieleen ja kulttuuriin, johon 

ihminen kasvaessaan ehdollistuu. Sananparret tuovat kohosteisesti esiin miehen eli ihmisen 

olemuksen kulttuurisen luonteen. Haukka taas kuvataan osana lajinsa ketjua: ”Se oli rengas 

ketjussa. Tuolla kallion kolossa oli jotakin, joka oli keskeistä yksilön harrastuksissa. Ja siten suvun, 

lajin ketju kantautui aikakausien halki…” (ER, 77.).  

Olennot ovat molemmat omalla tavallaan kiinni niille ominaisessa ympäristössä, haukka 

luonnonympäristössä, ihminen kulttuurissa. Kertomuksen hahmojen fabulatiivisuus, kommentoiva 

kertoja ja juonen eettinen potentiaali mahdollistavat tulkinnan, jossa molemmat hahmot 

edustavatkin yksilön sijaan kollektiivia, joka on hahmojen biologinen laji ja sen tarjoama kehys. 

Mies rakentuu symboloimaan antiikin tragedian universaalia ihmistä ja haukka puolestaan luontoa 

kokonaisuutena.  

Aristoteleen Runousopin mukaan tragediaan kuuluu hamartia eli kohtalokas virhe, joka johtuu 

protagonistin eli sankarin inhimillisestä ominaisuudesta, jostakin heikkoudesta. Traagisen virheestä 

tekee se, että näennäisestä valinnanvapaudestaan ja vaihtoehdoistaan huolimatta sankari on 

olosuhteiden ja oman tietämättömyytensä sekä kohtalon armoilla ja valitsee väärin. ”Erämaan 

tragiikassa” nimenomaan primitiivinen vietti ja sen hallitsemattomuus johtavat miehen tuhoon. Kun 

mies on jo kääntynyt palatakseen takaisin alas, häneen iskee ahneus. ”Voisihan hän ottaa nuokin, 

täytättää ne ja asettaa huoneeseensa. Siinä olisi sitten koko tunturihaukan huusholli kaukaa 

pohjoisesta.” (80). Mies päättää tavoitella munien lisäksi vielä haukkaparia, ottaa aseen esiin ja 

ampuu haukan. Toista haukkaa tavoitellessaan hän osuu kuitenkin omaan jalkaansa ja tippuu 

maahan. Mies ja kuollut haukka kuvataan viimeisen kerran makaamassa kallionjuurella toisiaan 

muistuttavassa asennossa kädet ja siivet levällään. Taistelu on ohitse. Edes kuollessaan mies ei 

ymmärrä tekojensa seuraamuksia:  
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Mitä mies näki viimeiseksi, olivat melkein veripunaiset haukanmunat. Ne olivat nyt 

lippalakissa korkealla kallionrepeämässä. Mutta mies näki ne kaappinsa päällä huoneessaan 

kaukana etelässä. Hän näki myöskin haukan levitetyin siivin, mustatäpläisin vatsoin. Hän 

kuvitteli kuulevansa villin ja julman kirkaisun ja mietti kauan elämyksiään erämaassa… 

Kuului vain juoksevan veden salamyhkäinen ääni ja läntisen tuulen kulku juhlallisen kauniin 

maiseman ylitse, tuulen, joka ei tuntunut koskaan koskettaneensa mitään elävää ja 

inhimillistä. (ET, 82) 

Kertomuksen lopetus on pessimistinen. Mies ei edes kuollessaan pääse irti illuusioistaan, tavastaan 

katsoa maailmaa ja muuta luontoa. Hänelle luonto on ikuisesti toinen, tavoittamattomissa oleva 

todellisuus. Haukan symboloidessa alkukantaista luontoa on mies symboli ihmiskunnan 

primitiivisyydelle sen kehittymättömyyden merkityksessä. Nykyaikaisessa ihmisessä yhdistyvät 

hänen hallitsemaan ja valloittamaan pyrkivä viettiluontonsa, biologinen primitiivi, ja saman 

aikainen luonnosta vieraantuminen. Luonnosta vieraantuminen on tässä yhteydessä paitsi 

kykenemättömyyttä ymmärtää ympäristön sanelemia realiteetteja ja toislajisten arvoa, myös 

ihmisen sokeutta oman sisäisen luonnon ja sen rajojen edessä.  

Loppukohtauksessa tragedialle tyypillinen anagnorisis eli tunnistaminen jää tapahtumatta. Mies ei 

ymmärrä tekojensa seurauksia vaan jää kertomuksessa eettisestä näkökulmasta passiiviseksi. 

Haukan kuolema taas kuvataan turhana kuolemana, traagisena kohtalona. ”Elämä oli mennyt. Mutta 

ei suinkaan jatkaakseen ja vahvistaakseen toista elämää. Ehkäpä sen kuollut kuori istuisi vuosia, 

vuosia jonkin huoneen koristeellisena kummituksena…” (ER, 80.)  

Kertomus loppuu kertojan pessimistiseen huomioon inhimillisyyden kadosta ja ylevään kuvaan 

autiosta erämaamaisemasta, jossa luonnonkiertokulkua symboloivat vesi ja tuuli jatkavat 

loppumatonta liikettään – ilman ihmistä. Novellin lopetus esittää, että ihmisen ja erämaan suhde ei 

rakennu inhimilliselle kokemukselle perustuvista lähtökohdista eikä se siten ole tasavertainen. 

Erämaassa mennyt aika, nykyhetki ja tulevaisuus ovat kaikki yhtä aikaa läsnä ei-inhimillisessä 

luonnossa, mutta yhtäkaikki – traagisesti – ihmisen käsityskyvyn tuolla puolen. Erämaa ja ihminen 

ovat erilliset, ja ihmisen on otettava moraalinen vastuu itsestään ja teoistaan.  

On kiinnostavaa, että novellia on tulkittu aiemmassa tutkimuksessa täysin päinvastoin kuin tässä 

luennassa. Pekka Tarkan mukaan mies on hieno esimerkki Haanpään henkilöistä jotka ”kasvavat 

tietoisuuteen osastaan, kapinoivat ja ottavat kohtalon omiin käsiinsä.” (1970, 99). Erikoinen tulkinta 

novellista suitsuttaa ”omaehtoista irtautumista elämän kierrosta” glorifioiden tulkintaa tarinasta 

henkilöhahmon itsemurhana. Karonen taas lukee kertomusta allegoriana yksilön pettymyksistä ja 

idealismin murtumisesta, jotka hän kytkee Haanpään elämänvaiheisiin. (Karonen 1982, 169). 

Kummassakin tulkinnassa antroposentrinen näkökulma on vahva ja jättää tapahtumaympäristön, 

eläimen tajunnan kuvauksen ja alun maisemakuvan vain miehen toiminnan taustaksi.  
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Luonnon kiertokulun ja ihmisen vapauden kietoutuminen toisiinsa on 20- ja 30-luvun Lapin 

kirjallisuudessa tyypillinen motiivi. Tämä näkyy ”pyrkimyksenä palata idylliin, vaikka moderni 

maailma on asettanut sen kyseenalaiseksi.” (Lehtola 1997, 128.) Lapin kirjallisuuden 

luonnonkuvaukselle on Lehtolan mukaan tyypillistä vieraantuneisuus, joka johtuu kahden kulttuurin 

sekä uuden ja vanhan maailman kohtaamisesta. Kertomukset kuvaavat usein menneen ajan 

utooppisena idyllinä ”kuvitelmana menneestä kultakaudesta tai kuvitelmana tulevasta paremmasta 

ajasta”, mutta samalla tietoisuus nykyhetkestä pakottaa kertojan katsomaan nykyhetkeä ja sen 

arvoja avoimin silmin. (Lehtola 1997, 130.)  

Luonnehdinta kuvaa osuvasti kirjallisen primitivismin teosten sisältämää jännitettä menneen ja 

nykyhetken välillä (Etherington 2017, 33). Kahden ajan ristiriita sopii myös Haanpään novellin 

antisankarin tulkintaan. Ulkopuolisen ja jälkikäteisen perspektiivin novellin tarinaan tuottaa 

kaikkitietävä kertoja. Sen tarjoaman näkökulman kautta novellin traagisuus syntyykin ennen 

kaikkea siitä, että tarina on kuvaus nykyhetkeen johtaneista tapahtumakuluista, ihmisen uhmasta 

luontoa vastaan. 

 

5.3  RUUMIILLINEN ELÄIN  

Edellisessä luvussa tarkastelin villin eläimen ja ihmisen välistä jaettua aluetta erämaan troopin 

kehyksessä. Tässä luvussa tutkin domestikoidun eläimen ja ihmisen suhteen esitystä novellissa 

”Höröläinen tukinajossa” (5). Yhteinen nimittäjä novellien eläinkuvaukselle on eläimen kuolema. 

”Erämaan tragiikassa” haukka kuolee ihmisen toimesta ja novellissa ”Höröläinen tukinajossa” 

kuvataan metsätyömaalla tukkeja vetävän hevosen kärsimystä ja lopuksi kerrotaan sen kuolleen. 

Eläimet esitetään kertomuksissa tuntevina ja ruumiillisina, korostetun fyysisinä ja materiaalisina 

olentoina: haukka elinvoimaa symboloivan ”tykyttävän sydämensä” (79), ”verta kiehuttavan 

sydämensä” (76) sekä punaisen värin ”veripunaisilta näyttävien haukan munien” (79) kautta (vrt. 

novellin alun punaiseen ”pensiinisäiliöön”), hevonen taas turkkinsa kautta. Hevonen rinnastetaan 

turkkinsa ja ruumiinjäsentensä kautta novellissa Höröläiseen ja tämän turkistakkiin, joka symboloi 

tarinassa petomaisuutta ja valtaa. 

Kahden novellin eläinkuvat rakentuvat kommentoimaan toisiaan sen kautta, miten eläin-hahmoille 

annetaan tarinassa ääni. Kuten esitin, ”Erämaan tragiikassa” haukan hahmon fyysiselle olennolle 

sekä ”haukan tuntemuksille” annettiin ääni, jonka ekosentrisyys rakentui symboloimaan 

primitiivistä luontoa. Höröläinen tukinajossa -novellissa vanha hevonen puolestaan kuvataan 

korostetun mykkänä. Kontrastina haukalle, hevosen mykkyys on kerronnan tapa kiinnittää huomio 
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sen kärsimykseen ja voimattomaan esineenkaltaiseen asemaan suhteessa ihmiseen. Eläinhahmojen 

tunteiden ja ruumiillisuuden korostaminen rakentaa kertomuksiin ekosentristä näkökulmaa ja tuo 

esiin lajienvälisestä hierarkian problematiikan. Keskityn seuraavaksi analysoimaan kohtausta, jossa 

hevosen kärsimystä kuvataan kehollisuuden kautta. Analysoin turkkia metonymiana, joka luo 

merkitysyhteyksiä hevosen ja Höröläisen välille.  

Kerronnallinen empatia on tunteiden tutkimuksen käsite, jolla tarkoitetaan tekstin oletetulle 

lukijalleen suuntaamaa emotionaalista vaikutusta. Rossin mukaan (2020, 44; 2021, 40) empaattinen 

orientoituminen toista ihmistä, tai eläintä, kohtaan voi johtaa myötätuntoon ja eläytymiseen, mutta 

myös suruun ja ahdistukseen toisen kohtalosta. Kerronnallista empatiaa synnyttävät tekstin 

tyylilliset ja kerronnalliset ominaisuudet. Rossi liittää kerronnallisen empatian ja primitivismin 

arvolatauksia sisältävän kerronnan yhteen ja puhuu empaattisesta primitivismistä. Empaattinen 

primitivismi noudattelee Ben Etheringtonin (2017, 10) määrittelemää 2000-luvun 

primitivismintutkimuksen asennoitumisesta, jossa primitivismiä ei nähdä enää kahden ääripään 

jännitteisenä vastakkainasetteluna tai ongelmallisten rakenteiden toisintamisena, vaan 

pyrkimyksenä ymmärtää kohdetta ehdottamalla lukijalle empatiaa tätä kohtaan. (Rossi 2020, 25). 

Novelli alkaa, kun laman takia kaiken menettänyt entinen talollinen, ”maaltaan hävinnyt mies”, 

Höröläinen, valmistautuu lähtemään pakkasaamuna metsätyömaalle. ”Pakkanen, armoton, 

hellittämätön sydäntalven pakkanen” (41) kertoja aloittaa maalaten ulkona odottavasta ilmanalasta 

pelottavan kuvan (vrt. ”Taiteen voima” ja peto-motiivi). Kertojan apulaisena toimii fokalisoitu 

henkilökertoja, työmies Runtukka, joka sävyttää kerrontaa anekdoottimaisilla huomautuksillaan. 

Höröläinen varustautuu savotalle: 

Viidet housuparit hän oli vetänyt päälletysten jalkaansa ja yläruumiin verhoina tiesi Runtukka 

olevan nahasta lukien kaksi liinapaitaa, yhden lanellisen, villapaidan, liivit, jätkänpuseron, 

villatakin, sarkatakin ja loppujenlopuksi turkin. Kun hän nyt vetäisi korvilleen 

koirannahkareuhkan, oli hän valmis astumaan ulos moninkertaisissa töppöskengissään, joilla 

putoili lumeen pohtimen pohjan kokoisia jälkiä. ”Ja tässä ei ole valetta yhtään”, mietti 

Runtukka seuratessaan ajomiestään. (HT, 41–42.) 

Runtukan hahmon rennon humoristisen suhtautuminen korostaa Höröläisen pelkoa ja 

tottumattomuutta fyysiseen työhön. Vaatekertojen määrä kuvastaa Höröläisen pelkoa pohjoisen 

ilmanalan edessä. Vaatetus rakentaa kuitenkin jo kuvailmaisujen sarjaa, jolle novellin eläinaihe 

alkaa muodostua. Höröläinen pukeutuu eläinten nahkoihin. Runtukan käyttämä ilmaus ”nahasta 

lukien” painottaa sitä tosiasiaa, että Höröläinen on kaiken materiaalista omaisuutta symboloivan 

vaatteensa alla lopulta heikko ja paljas. Entisenä vauraana metsänomistajana hänellä on ollut varaa 

hankkia tavaroita, joiden hän uskoo antavan turvaa. Lista vaatetuksesta sisältää kaksi villasta tehtyä 
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paitaa sekä koirannahkasta tehdyn hatun. Myöhemmin vielä takinkin mainitaan olevan lampaasta 

tehty. Näin eläimen roolia ihmisen materiaalisena turvana tuodaan esiin metonyymisesti vaatteiden 

kautta. 

 

Kertoja kuvailee Höröläisen tilannetta laman uhrina: ”Tällainen sortuminen saattoi tässä 

kertomuksessa käsiteltyyn aikaan sattua kenelle tahansa, koska se esiintyi kuten joukkoilmiönä” 

(42). Kertoja ilmaisee sympatiansa Höröläisen kohtalon vuoksi, mutta toisaalta sanoo hänen olevan 

kuin kuka tahansa, joka siihen aikaan menetti maansa ja elantonsa laman takia. Ainut mitä 

Höröläiselle on jäänyt, on hevonen. ”Tämä hevonen oli vanha, kankeakoipinen, takkukarvainen ja 

huonohampainen, mutta silti Höröläisen omaisuuden tärkein ripe. Sen turvin hän nyt aikoi ansaita 

leipänsä.” (42.) Tukkien hinnat ovat romahtaneet, joten Höröläinen päättää lastata vetorekeensä 

ylimäärisiä tukkeja maksimoidakseen hyödyn. Hevonen ja kuorma eivät kuitenkaan liikahda, jolloin 

Höröläinen alkaa piestä hevostaan: 

Hän sieppasi kirveen, karsi vitsan, kapusi tukkien tyvelle seisomaan ja alkoi hutkia hevostaan 

pitkin kupeita. Nyt hevonen yritteli eteenpäin, yritteli sivulle, tepasteli ja sijoitteli jalkojaan. 

Mutta raskas kuorma ei inahtanutkaan.  

”Helvetin eläväinen”, kirosi Höröläinen ja löi. Pitkä karahka viuhahteli, suuri turkki kumartui 

ja ojentui. -- Mutta juhta oli jälleen heittänyt kaikki yrittelytkin. Se seisoi liikahtamatta, jalat 

hajallaan kuten sahapukilla. Ei karvan juurikaan tärähtänyt iskujen pudotessa. (HT, 45.) 

Hevosen jalkoja ja turkkia kuvataan yksityiskohtaisesti. Sen ruumis rinnastuu aiempaan kuvaukseen 

Höröläisestä varustautumassa tamineisiinsa, jolloin kerronnallinen empatia toimii muistuttaen 

lukijaa Höröläisen pakkasta kohtaan tuntemasta pelosta. Nyt paljas ja haavoittuvainen, ehkä myös 

pelokas, on ihmisen vallanalainen hevonen. Höröläinenkin rinnastuu hevoseen metonyymisesti 

suuren turkistakkinsa kautta. Molempien karvaisia ruumiita ja liikkeitä kuvataan rinnan, turkkien 

jopa sekoittuessa kerronnassa toisiinsa.  

Höröläisessä eli sokea raivo, raivo jotakin kohtaan, joka oli ajanut hänet tällaiseen säähän, 

tällaiseen työhön. Hänessä heräsi herruuden halu ja purkautui sitä olentoa kohtaan, jonka 

yhäkin tuli olla hänen alamaisensa. Kiroukset singahtelivat ja karahka viuhui. (HT, 45.) 

Petomaisuus-motiivi vallan symbolina aktivoituu jälleen. ”Herruuden halu” viittaa Höröläisen 

alitajuiseen haluun kostaa ja siirtää oma kärsimyksensä väkivallan kautta heikommassa asemassa 

olevaan eläimeen. Pedon mielikuvaa vahvistaa visuaalisesti myös turkistakki, joka saa Höröläisen 

muistuttamaan raatelevaa ”petoa heikompansa kimpussa” kuten avausnovelli ”Taiteen voiman” 

kuvakorttien kuvissa. Höröläisen hallitsemattomassa käytöksessä ihmisen toimintaa ohjaava 

biologinen primitiivi saa tulkinnan raakuutena ja barbaarimaisuutena, mutta taustalla vaikuttavana 

affektina esitetään olevan myös Höröläisen todellisuudentajun hämärtänyt pelko omasta 

selviytymisestä.  
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Kertomuksen konflikti syntyy siitä, ettei Höröläinen ymmärrä, miten elintärkeä hevonen hänelle on. 

Hän ei näe samuutta itsensä ja eläimen välillä vaan pitää tätä ainoastaan oman hyötynsä 

välikappaleena ja omaisuutena. Kertomus painottaa todellisen eläimen ja Höröläisen mielessä 

piirtyvän hevosen ideaalin välistä ristiriitaa, kun Höröläinen tokaisee ylimääräisiä tukkeja rekeen 

pinottaessa: ”Ennen Isomusta…” (44). Isomusta viittaa tarinamaailmassa myyttiseen, kenties 

metsätyömaiden menneisyydestä peräisin olevaan tarinaan hevosesta, joka jaksoi vetää 

uskomattomia kuormia. Mittamies Runtukka kuitenkin palauttaa Höröläisen todellisuuteen 

sanomalla: ”Isomustan ajat ovat olleet ja menneet…” (45). Myytti siis hämärtää Höröläisen 

käsityksen omasta ja hevosensa tosiasiallisesta tilanteesta. 

Novellin kerrontarakenne, jossa kertojan ja henkilötason fokalisoidun kertojan näkökulmat 

täydentävät toisiaan, on modernistiselle tekstille tyypillinen. Kaksoisnäkökulman avulla tarinaan 

muodostuu ikäänkuin kaksoisvalotus. Henkilöhahmokertoja Runtukan näkökulma luo 

kertomukseen kokemuksellisen tason huumoria ja anekdoottimaista fabulointia, kun Runtukka 

todistaa Höröläisen alennustilaa ja jakaa myöhemmin näkemänsä savotan muiden työläisten kesken. 

Kaikkitietävän kertojan näkökulma taas tuo kerrontaan ajallista taustoitusta sekä arvottavan ja 

moraalisen kehyksen, josta käsin lukija voi tarkastella tarinaa. Paraabelimainen rakenne käy ilmi 

viimeistään lopetuksessa: 

Mutta illalla, Höröläisen ollessa hevosta ruokkimassa, Runtukka kertoi kaikille läsnäolijoille 

että kovaa ne nykyään yhtiöt vaativat: itkuun sielllä purskahti Höröläinenkin… 

  * 

Höröläinen ei ehtinyt ajaa tukkia kuin parisen viikkoa, kun hevonen joutui sairasvuoteeseen ja 

se oli lopetettava. Sanoivat hänen olleen jo silloin mahastaan kiinni yhtiössä, eikä selvinneen 

muuten kuin myömällä lammasnahkaturkkinsa työmaan päällysmiehelle.  

”Humumies siitä tulee”, sanoi Runtukka. ”Aivan se jo elää niiden vanhojen sananlaskujen 

jälkeen, vaikka ei ole vielä kauan jätkänä ollut.” (HT, 49.) 

Tarina loppuu jälleen yhden hevosen kaatuessa Ison Mustan kaltaisten tarinoiden takia. Kertomus 

uudesta ”humumiehestä” on sekin jo liikkeellä Runtukan levittäessä juttua Höröläisestä. 

Metafiktiivinen taso tulee esiin viittauksina sananlaskuihin, Runtukan juoruiluun ja savotalla 

kiertäviin myytteihin. Ne viittaavat työväen piirissä syntyneeseen tarinaperinteeseen, johon myös 

novelli liittää itsensä.  

Kertomus sijoittuu Lauman kompositiossa miljöön kautta rakentuvan toisen jakson alkuun, jossa on 

siirrytty maaseutuyhteisön piiristä metsätyömaalle. Rossin mukaan kirjallisessa primitivismissä 

matka syrjäseudulle, alkeelliseen periferiaan, merkitsee matkaa moraaliseksi mielletyn sivilisaation 

ulkopuolelle. Kertomukset ihmisyhteisöjen primitiivisyydestä kurkottavat usein allegorisesti 

ihmismielen arvoituksellisuuteen ja rajoittamattomaan syvyyteen, mieleen, joka kykenee mihin 
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tahansa. (Rossi 2020, 174.) Höröläisen petomainen toiminta ja hänessä herännyt ”herruuden halu” 

viittaavat hahmon primitiiviseen mieleen ja sitä hallitsevaan primääritunteeseen pelkoon. Mutta 

toisaalta tarinassa moraalin kehittymättömyyden syy löytyy yhtälailla yhteisön rakenteesta, 

kapitalistisesta järjestelmästä. On tullut Höröläisen vuoro kokea miltä tuntuu olla arvojärjestyksessä 

alimmaisena. 

Kertomus rakentuu allegoriseksi kuvaukseksi kapitalismin ja yksilön suhteesta. Höröläisen 

primitiivinen pelko selviytymisestä yhdessä hänen entisen hyvän asemansa aiheuttaneen naiiviuden 

kanssa estävät häntä näkemästä tosiasioita: isompaa kapitalistista järjestelmää, jonka osa hän on – 

sekä kärsimystä, jota hän siirtää eteenpäin riistämällä viatonta luontokappaletta, eläintä. Lopun 

takki-motiivi alleviivaa kertomuksen moraalista opetusta ja allegorisuutta. Valtaa ja petomaisuutta 

symboloiva takki siirtyy mieheltä seuraavalle; se kiertää esineenä, vailla henkilökohtaista 

merkitystä ja identiteettiä. Turkistakki symboloi myös hevosen esineenkaltaisuutta – eläimen arvo 

on vain välineellinen, sillä se on korvattavissa oleva hyödyke kapitalistisen talouden rattaissa – 

aivan kuten Höröläinen ja tämän silmänräpäyksessä haihtunut asema. Kerronnallinen empatia ohjaa 

tarkastelemaan hevosen ja miehen kohtaloita ekosentrisessä valossa toistensa kaltaisina; molemmat 

ovat kärsijöitä hierarkkisessa järjestelmässä. 

 

6  PUU PRIMITIIVISENÄ JÄÄNTEENÄ 

Analysoimani kertomukset (1, 2, 5, 9) ovat tähän mennessä käsitelleet primitiivisen tulkinnoista 

etenkin niitä, jotka yhdistyvät sanan primitiivinen negatiivisiin konnotaatioihin – raakuuteen, 

ihmisen tiedottomaan vaistonvaraiseen toimintaan, alkeellisuuteen sekä moraaliseen 

kehittymättömyyteen ja näiden kietoutumiseen kysymyksiin vallasta. Näiden ohella Laumaan 

rakentuu kuitenkin myös positiivisia primitiivisen merkityksiä kantava puu-motiivi. Puu-motiivi 

rikkoo eläimen ja ihmisen tiukan lajihierarkkista järjestystä rakentamalla metonymiaa ihmisen ja 

puun kaltaisuudesta sekä liittämällä puiden kuvaukseen transsendentaalisuuden merkityksiä. 

Luennassani puu-motiivi rakentaa Laumaan Ben Etheringtonin mukaan kirjallisen primitivismin 

teoksille ominaisen alkukantaisen jäänteen tematiikkaa. 

Etheringtonin mukaan kirjallisen primitivismin suuntaus syntyi reaktiona aikaan, jolloin 

modernisaatiokehityksen kulttuureja tasapäistävän kapitalistisen järjestyksen ymmärrettiin tulevan 

sivuuttamaan perinteiset sosiaaliset rakenteet, mutta jolloin jäänne vaihtoehtoisesta toisesta 



   40 

todellisuudesta oli vielä havaittavissa.3 Primitiiviseen jäänteeseen, the primitive remnant, kiteytyy 

kirjallisen primitivismin projektille keskeinen ajatus menneisyyden jäännettä etsivästä, sen 

säilyttämiseen ja elvyttämiseen tähtäävästä taiteellisesta työskentelystä. Etherington painottaa, ettei 

alkukantaisen jäänteen luonne ole yksiselitteinen vaan määrittyy teoskohtaisesti ja paikallisista 

olosuhteista käsin. (Etherington 2017, 40–42). Jäänne rakentuu kahdesta osasta: subjektin 

tyytymättömyydestä nykyisyyteen, sekä konkreettisesta objektista, joka muistuttaa läsnäolollaan 

menneestä paremmasta ajasta. Etherington puhuu primitivismin utooppisesta muistista ja yhteisön 

tunnerakenteista, joihin vedoten ja joita vahvistaen primitivismi luo jäänteen kautta kuvan 

menetetystä alkukantaisesta kokonaisuudesta (the lost whole). (ibid. 9, 11.) 

Haanpään teoksessa primitiivistä jäännettä edustaa puu, joka kantaa kansanperinteestä ja 

kirjallisuudesta periytyviä metaforisia ja intertekstuaalisia merkityskerroksia. Analysoin 

seuraavaksi, millaisista tyylillisistä elementeistä puiden primitiivisyys alkukantaisena jäänteenä 

rakentuu, ja millaisia merkityksiä puulle annetaan ihmisen kulttuuria ja lajikehitystä tukevana 

kumppanuuslajina sekä transsendentaalisena eloa symbolina.  

 

6.1  LAJIRAJAT JA TRANSSENDENTAALISUUS 

Novelli ”Tunturit” on lyhennetty versio Haanpään romaanin Noitaympyrä (1931/ post. 1956, Otava) 

samannimisestä luvusta. Novelli kuvaa kahden miehen nousua tunturin laelle, heidän vaellustaan 

pois sivilisaation paineista ja kohti luonnon suomaa levähdyspaikkaa. Novelli rakentuu erilaisten 

luonnonkuvauksen moodien ja hahmojen välisen dialogin varaan. Juoni, jos sellaista novellista voi 

hahmottaa, rakentuu pelkästään kertojan tekemille havainnoille maisemasta, sen olioista ja siitä, 

millaisin tavoin luonto mieltyy ihmismielelle. Kokijan ja ei-inhimillisen luonnon kohtaamisen 

aiheessa voidaan nähdä piirteitä transsendentalismiksi kutsutusta angloamerikkalaisesta 

suuntauksesta.  

 
3 Primitivism emerged when a window of opportunity opened between a relatively 

unselfconscious globalization of capitalism through various specific colonial acts and the 

moment when late capitalism appeared irrevocably to have subsumed all human 

communities— a sudden and vertiginous realization that all humans were about to be 

drawn irretrievably into this world-system but when the remnants of alternate realities yet 

appeared to have life. The remnant, thus, is essential, not because it supplies a complete 

image of the objective but because it contains within it the sense of a lost whole. 

(Etherington 2017, 11). 
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1800-luvulla syntyneessä transsendentalismissa luonto käsitetään ihmismielen metaforaksi; luonto 

on kielellisesti tavoittamattomissa, mutta silti aistein täysin ihmisen havainnoitavissa, sillä ihminen 

kuuluu luontoon oliona muiden joukossa. Kirjailija-filosofi Ralph Waldo Emersonin ”Luonto” -

esseen (1836) pohjalta syntyneen transsendentalismissa erilliset oliot ja objektit ovat osa laajempaa 

sielua, joka valaisee ne. (Lehtimäki 2008, 213). Samankaltaisia ajatuksia kielen ja olevaisen 

suhteesta on myös 1930-luvun saksalaisen filosofi Martin Heideggerin ajattelussa, jota lainataan 

ekokriittisessä tutkimusperinteessä niin sanotun syväekologisen ajattelun piirissä.  

Transsendentalismiin sisältyvä ekosentrinen lähestymistapa korostaa paikkaa, ympäristöä ja sen 

kokemusta, asioiden materiaalisuutta, ja niiden olemassaoloa myös kielen ulkopuolella. Laumassa 

paikka on kokoelman kompositiossa merkittävä rakennetta luova elementti, ja yksittäisissä 

novelleissakin toistuu ympäristö ja sen kuvaus. Maiseman ja sen olioiden havainnointia esiintyi jo 

novellissa ”Rakkaus”, ja jatkui novellissa ”Tunturit”. Olioiden materiaalisuus tematisoitui teoksen 

eläintroopin sisältävien kertomusten yhteydessä ja se kiteytyy primitiivistä jäännettä edustavaan 

puuhun.  

”Tunturit” toistaa kirjallisen primitivismin ja erämaan troopin narratiivia matkasta erämaahan 

virkistävänä retriittinä (Garrard 2014, 69). Kertoja kommentoi miesten vaellukselle lähdön syitä: 

”Tämän oli vain pieni uskonnollinen vuorivaellus, jonka piti herättää kaipuuta parempaan elämään” 

(T,135.) Miehet ”olivat aikoneet astua takaisin hyvään menneisyyteen...”(T,131.) Kertoja viittaa 

kronologiseen primitivismiin kuuluvaan utopiaan siitä, että ihminen voisi luonnon kautta siirtyä 

takaisin menneeseen aikaan. Mutta: ”kulkijat huomasivat, että se maailma, jonka he olivat jättäneet 

taakseen, tai jonka he olivat ainakin halunneet jättää kokonaan, että se maailma asui heissä sitkeänä 

ja kulki heidän mukanaan.” (T, 131.) Novelli jatkaa ”Erämaan tragiikan” käsittelemän aiheen 

ympärillä: ihminen on erillään luonnosta ja tarkastellessaan luontoa hän näkee vain ihmismielen 

tuottamia esteettisiä vaikutelmia, ei luontoa itseään. (modernin luontokuvasta ks. Lassila 2011, 

199).  

Novelli tarkastelee havainnoitsijan suhdetta ympäristöön. Päästyään tunturin laelle kertojan mielen 

täyttää ensin kokemus subliimista, mutta sitten erämaamaiseman ”tunturien mittaamaton, jähmeä 

aallokko masensi ja painosti mieltä.” (133.) Sen sijaan pienet eläimet, kasvit ja puut, joita kuvataan 

värien kautta saavat kertojan mielen iloitsemaan ja maiseman elämään. ”Tuntui hyvältä ajatella, että 

elävä kala ui tuon järven sinisessä vedessä. Oli lohdutus, että jossakin kurussa asui pörröinen karhu, 

jossakin tuolla itäisessä sinessä kuljeskeli ehkä villi peura, viimeinen lajiaan.” (133.) Näin elävästi 

kertoja kuvaa rinteessä kasvavia mäntyjä: 

Tuuli kohahteli mäntypuissa, villeissä puissa. Ne kasvoivat miten tahtoivat, miten 

kaikkivaltias luonto tahtoi. Ne eivät olleet koskaan nähneet kirvestä. Luonnollinen vanhuus ja 
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myrskyt olivat kaataneet nykyisen sukupolven esi-isät. Ne makasivat maassa honkautuneina, 

monen kaltaisilla lahoamisen asteilla, kuten suunnaton joukko suunnattomien eläimien 

vaalenneita luita. (T, 131.) 

Puiden ”näkeminen” ja ”tahto” ovat personifikaatiota eli luonnon elollistamisen retoriikkaa, joka 

kytkee tekstin ajatukseen sielullisesta luonnosta (ks. Seppälä 2011, 105) Persoonaksi puiden tahdon 

takana nimetään ”kaikkivaltias luonto”, joka vahvistaa viittausta animistiseen luontokäsitykseen. 

(Pulkkinen, 2015, 47). Inhimillisyyteen viittaavana ominaisuutena puihin liitetään niiden lajin 

muodostama suku: puut ovat, ja niillä on esi-isiä. Esi-isät ovat erilaisiin perinteisiin ja 

uskomusjärjestelmiin kuuluvia menneiden sukupolvien henkiä, joilla uskotaan olevan voimaa yhä 

eläviin perheen jäseniinsä. Puu-esi-isät kuvataan kuolemattomina, sillä ne lojuvat maassa ”erilaisilla 

lahoamisen asteilla”; ne eivät ole poistuneet elävien keskuudesta vaan muistuttavat havainnoijaansa 

elonkierrosta.  

Kertoja vertaa keloja suunnattomien eläinten luihin, viitaten mammutteihin ja muihin 

jättiläislajeihin, jotka elivät maapallolla aikojen alussa. Kasvin, ihmisen ja eläimen välistä lajirajaa 

rikkova kuva haastaa biologisen lajijärjestyksen. Puiden kuvauksessa sekoittuvat romanttinen villi 

ja sielullinen luonto sekä kronologisen primitivismin ikiaikaisuuden ja luonnonkierron teemat. 

Puiden primitiivisyys asettuu vastustamaan antroposentristä näkökulmaa luontoon. Niiden olemus 

rikkoo biologisia lajirajoja sekä rajaa kuoleman ja elämän välillä. Vaikka novellin kertojan mukaan 

ihminen on jo menettänyt kosketuksen ”hyvään menneisyyteen”, tai Etheringtonin termein 

kadotettuun kokonaisuuteen, rakentavat puut novelliin primitiivisen jäänteen, jonka kautta mennyt 

aika voidaan tavoittaa puun olennossa. 

Primitiivisen jäänteen ja elonkierron teemat liitetään kaatuneen puun symboliikan kautta myös 

osaksi ihmisyhteisön sisäistä järjestystä. Novellissa ”'Hajalle mennyt suku'” (14) Pekka Hako palaa 

pitkän Amerikan siirtolaisuuden jälkeen takaisin Suomeen, ”köyhään maahan” ja tapaa isänsä ”tuon 

hänen muistikuvissaan vuosisatojen takaisen miehen” (HS, 115). Humoristisella otteella viritelty 

vastakkainasettelu Amerikan edustaman uuden maailman ja kotimaan esimodernin yhteiskunnan 

välillä on näin heti alusta asti pedattu. Se aktivoi tulkinnan kirjallisen primitivismin teoksille 

ominaisesta nykyajan ja menneen välisestä jännitteestä. (Etherington 2017, xii.)  

Pekka löytää isänsä Hako-Santun, jolla on hädin tuskin muistikuvaa pojastaan, sillä kaikki hänen 

kahdeksantoista lastaan ovat hajaantuneet maailmalle ja yhteiskunnan eri kerroksiin. Pekka tuntee 

ahdistusta ja kipeää kaipuuta juurilleen ja kutsuu koolle sukukokouksen. Hänen sisaruksensa piika, 

korpitorppari, emäntä, upseeri ja kulkuri saapuvat paikalle, mutta heitä tunnu yhdistävän oikein 

mikään.  
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Isä-Santtu istui poikiensa keskellä jykevänä ja harmaana, ryppyisenä ja 

kunnianarvoisena, kuten mahtava runko, sukupuu, josta oli putkahtanut monenlaista 

oksaa, niin monenlaista, ettei hän itsekään ollut siitä seikasta selvillä. Hänen 

vääpelipoikansa oli väkisinkin katsottava häntä ihaillen. Sellainen tervaskanto! Hän 

taputti vanhusta olalle. -- Ukko mutristeli suutaan tyytyväisenä ja alkoi puhua 

keväitten luvusta, joina hän oli seisonut vesien partaalla puita uittaen, ojista, joita hän 

on kaivanut, pelloista, jotka hän on raivannut, puupinoista, jotka hän on hakannut. 

     (HS, 122.) 

Puumotiivin kannalta on kiinnostavaa tarkastella perheenjäsenten ja heidän välisten suhteittensa 

kuvausta. Kaikkien hahmojen sukunimi on Hako, joka tarkoittaa havua tai havupuun oksaa. 

Pohjois-Pohjanmaan murteissa hakoa käytetään lisäksi maassa, vedessä tai suossa pitkään 

maanneesta vettyneestä puuta. Kuvaannollisessa tarkoituksessa hakoa voidaan käyttää myös 

jostakusta sitä muistuttavasta tai muusta suurikokoisesta, raskasliikkeisestä, kankeasta, laiskasta 

ihmisestä tai eläimestä. (Suomen murteiden sanakirja: Hako.)  

Erityisesti harmaantunut, mutta yhä metsätyötä tekevä isä Hako-Santtu yhdistyy nimeensä liitetyn 

epiteetin kautta puuhun. Koska vireää ja viriiliä miestä ei voi sanoa laiskaksi, on kertojan antama 

epiteetti viittaus hahmon puumaisuuteen. Puun ja ihmisen välinen yhteys tematisoituu lisäksi Hako-

Santun työn kuvauksessa. Hän on työskennellyt puun kanssa koko elämänsä muuttuen itsekin puun 

kaltaiseksi. Hahmoon liitetty positiivinen tunnelma ja huoleton elämänasenne rakentavat novelliin 

motiivia puusta ja ihmisestä yhteenkuuluvina ja toisiaan täydentävinä kumppanuuslajeina. 

Kumppanuuslaji on posthumanistisen tutkimuksen käsite, joka korostaa ihmislajin evolutiivisen 

kehityksen tapahtuneen yhdessä toislajisten kanssa sekä huomioi tästä suhteesta syntyneen 

emotionaalisen ulottuvuuden. (Haraway 2013; ks. Kortekallio 2020, 86).  

Ihmissuvun ja puun yhteys rakentuu katkelmaan metonyymisen muistuttavuuden kautta syntyvänä 

jatkumona. Katkelmassa mainitut kanto, oksat ja runko ja sukupuu rinnastuvat metonyymisesti isä-

Hakoon, tämän lapsiin ja ihmissukuun. Puun eri osat rinnastuvat metonyymisesti siihen, miten 

Hako-Santtu lapsineen muodostaa perheen. Perheenjäsenten hajaantumiseen ja eriytymisen aiheen 

kautta metonymia viittaa myös ihmisten sukupuuhun ja lajin nykyiseen hajaannukseen. Novelli 

esittää huumorin varjoon verhotun epäilyksensä siitä, miten perinteisiä sosiaalisia siteitä purkava 

modernin ajan eriytyminen vaikuttaa ihmisten puumaisuuteen eli siihen, löytävätkö he halutessaan 

vielä takaisin juurilleen. 

Toinen novelli, jossa ihmisen ja puun välistä muistuttavuutta rakennetaan metonyymisesti läpi 

kertomuksen, on kokoelman keskivaiheille sijoittuva novelli ”Viimeinen matka” (7). Se kuvaa 

Lapin erämaasavotalla sairastuneen metsätyömiehen Ansu-Rötön viimeistä matkaa erämaasta kohti 

niin sanottua sivilisaatiota. Erämaan ja sivilisaation suhde kyseenalaistuu, sillä kertomus näyttää, 

ettei jätkän sielu yhteiskunnassa paljoa paina. Henkilökertoja Pekka Julli muistelee Ansun elämää 
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alusta loppuun jatkuneena köyhän ihmisen alennustilana. Ansu oli tullut orpolapsena vieraaseen 

taloon ja ”elänyt kuten kaikkien kiusalla, kestänyt nälän ja puutteet, jäänyt pieneksi ja 

kitukasvuiseksi kuten vaivaiskoivu, mutta myöskin yhtä sitkeäksi ja itsepintaiseksi.” (VM, 64.)  

Ansun puutteen muovaamaa ruumista kuvataan ulkonäöltään vaivaiskoivun kaltaiseksi. 

Vaivaiskoivun ominaisuudet ”sitkeys” ja itsepintaisuus” nousevat kuitenkin myös positiivisiksi 

luonnetta kuvaaviksi määreiksi, jotka rikkovat sisäisen ja ulkoisen olemuksen välistä rajaa. Kertoja 

viittaa siihen, että juuri elinolosuhteet ovat muovanneet Ansusta sellaisen kuin hän on. Kuten puu 

myös ihminen kasvaa, kehittyy ja muotoutuu elinolojensa tuloksena. Kertoja ei kuitenkaan ihannoi 

tätä puutteenalaisuutta vaan viittaa sen avulla Ansuun selviytyjänä, jonka on ollut pakko sopeutua 

niukkoihin aineellisiin olosuhteisiin lapsesta alkaen.  

Sosiaalisen eriarvoisuuden aihelma ja groteskit eläinrinnastukset, joita novelli vilisee, saavat 

lukemaan tekstiä primitivismin lisäksi vasten naturalistisen ja realistisen kirjallisuudenlajin 

perinteitä. Naturalistisessa kirjallisuudessa yhteiskunnallisen epätasa-arvon syyn nähtiin olevan 

deterministisessä periytyvyydessä kun taas realistinen kirjallisuus haki syytä yksilön kärsimykseen 

yhteiskunnallisista rakenteista ja niiden vaikutuksesta yksilön kasvuun ja kehitykseen. (Maijala 

2008, 29; Rossi 2009, 229).  

Pienestä koostaan huolimatta Ansun kerrotaan pärjänneen, sillä ”Hän oli tottunut jo aikaisin jätkän 

töihin ja jätkän elämään.” (VM, 64). Ihmisen ja vaivaiskoivun metonyyminen esitys jatkuu: kuten 

luonnosta elantonsa saava köyhä ihminen on läheinen puun kanssa, on sitä erityisesti ”jätkä”, 

metsätyömies, joka muovautuu kuin yhdeksi työstämänsä materiaalin kanssa. ”Viimeinen matka” 

keskustelee kirjallisen perinteen kanssa ihmisen alkuperän myytistä puntaroiden aiemmin esitettyjä 

selityksiä luonnontieteen ja yhteiskunnallisten selitysten välimaastosta ja löytäen lopulta juurisyyn 

materiaalisesta maailmasta. Puun materiaalisuus rinnastuu ihmisen materiaalisuuteen tuoden esiin 

transsendentalismiin kuuluvan ajatuksen kaiken olevaisen materiaalisesta perustasta.  

 

6.2  PUUN JA IHMISEN MATERIAALISUUS  

Ihmisen materiaalisuuden ja puun kaltaisuuden metafora esiintyy novellissa myös Ansu Rötön 

viimeistä hetkeä kuvattaessa. Juhani Niemi (1974, 218) on analysoinut novellin kerronnan tasoja ja 

osoittanut sen yhtymäkohtia groteskin tyylilajiin. Ansun kärsimyksen ruumiillisuutta kuvataan 

aluksi naturalistisin eläinvertauksin. Ansu ”pyristeli veneen pohjalla kuten joku törkyinen 

jättiläiskala. Hän avoi kitaansa, antoi ylen, ponnistellen, kiemurrellen väkevää ruumistaan. -- 

Tuossa kiemurteli kuin mato heidän toverinsa, mies, jätkä, ja teki epäilemättä kuolemaa.” (VM, 57). 

Groteskien ja primitivististen kuvailmaisujen sarja päättyy puu-metaforaan, joka rauhoittaa 
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tapahtumisen ja kerronnan sävyn. Ekstradiegeettinen kertoja pysähtyy katsomaan näkyä ikään kuin 

etäämpää: 

Siinä huokuu ja kiemurtelee ihminen, kipene lihaa, kipua, tajua. Eikä hän ehkä ole kohta 

mitään, ei parempi kuin tyveys, latvus, joka heitetään metsään. (VM, 58).  

Kaadetun puun metonymian varaan rakentuva kielikuva on vanitas-aiheen muunnelma. Vanitas on 

asetelmamaalauksen laji, jossa kuvatut esineet symboloivat ihmiselon lyhyyttä ja kaiken aineellisen 

tilapäisyyttä. Sen tarkoituksena on muistuttaa katsojaa maallisen hyvän katoamisesta ja kuoleman 

väistämättömyydestä. Aiheen juuret ovat Vanhan testamentin Saarnaajan kirjassa. (Tieteen 

termipankki 1.2.2022: Taidehistoria: vanitas). Haanpään vanitas-aiheen variaatio rakentaa kuvan 

kuolevasta työmiehestä ja tämän ihmisarvosta rinnastamalla sen kaadetun puun jäänteisiin, joilla ei 

modernissa metsätaloudessa ole enää käyttöarvoa. Esimodernissa luontaistaloudessa kaadetun tai 

karsitun puun kaikki osat hyödynnettiin monipuolisesti maa- ja kotitalousvälineiksi, mutta 

teollistuessaan metsätalous alkoi tavoitella pelkästään paksuja runkoja eli tukkeja. Näin ollen latvus 

ja tyveys viittaavat metsäteollisuuden ylijäämään ja jätteeseen, jota arvokkaan materiaalin 

tuottamisesta syntyy. 

Metonymia nimeää erikseen tyveyksen ja latvuksen, jotka ovat puun vertikaalisella akselilla 

toistensa vastakohdat: puun latvus korkealla ja kanto on kiinni maassa. Vertauksessa osat asetetaan 

samalle tasolle; kun ne ”heitetään metsään” ne asetuvat keskenään tasa-arvoiseen suhteeseen. 

Maallinen ja ylevä kohtaavat, ja tuon kohtaamisen mahdollistama paikka on metsä. Metsä on 

suomalaisessa kansanperinteessä sosiaalisen yhteisön, sivilisaation ulkopuolella oleva tila (Tarkka 

2015, 261). Kuvailmauksessa metsä muodostuu Ansua alentavasti kohdelleen sivilisaation 

vastakohdaksi, paikaksi, jossa jätkän arvo on yhtäläinen muun elollisen kanssa.  

Vertaukseen ”eikä hän ehkä ole kohta mitään” sisältyvä ”ehkä” on Haanpään kertojalle ja virkkeelle 

tyypillinen epäilyksen ilmaus (vrt. Kinnunen 1982, 20). Pieni sana luo vertaukseen 

monitulkintaisuutta: se sisältää viittauksen ihmisen materiaalisuuden ja henkisyyden kysymykseen 

ilmaisten asenteen kuoleman jälkeisen elämän mahdollisuuteen. Siinä missä puu-metonymia on 

jakautunut maalliseen kantoon ja ylevään latvaan, on myös Ansun olento kahtalainen, hänestä 

löytyy sekä materiaalinen olemus että henkinen ominaisuus, ihmisarvo. 

Puumetafora rakentuu symboloimaan paitsi Ansu Rötön metsätyömiehen ihmisarvoa myös 

ihmisolennon materiaalista perustaa. Vertausta voidaan tulkita primitivismiin kuuluvaa ihmisen 

alkuperän myyttiä vasten, jossa sekoittuvat darwinistinen ja raamatullinen tulkintahorisontti (Rossi 

2020, 123). Haanpään puumetafora tulkitsee naturalismin tieteellistä maailmankuvaa, joka luo 
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ihmiskuvan ylle pessimistisen varjon ja synnyttää deterministisen ihmiskuvan. (ks. Rossi 2009, 

229). Puumetafora viittaa myös transsendentalismiin, jossa olion itseisarvo aukeaa tarkkailijan 

ymmärrykselle nimenomaan kohteen materiaalisuuden havainnoinnin kautta. Kertoja kuvailee 

Ansua monien visuaalisten havaintojen kautta ja näkee tässä yhtäläisyyksiä niin eläimeen kuin 

puuhunkin. Vertaukseen kytkeytyvä eettinen potentiaali korostaa tasa-arvoa kaiken olevan kesken. 

Yhdistyessään primitiivisen jäänteen tematiikkaan puu-metonymia korostaa ihmisen ja puun 

lajirajojen ylittymistä sekä kuolemaa vain symbolisena rajana elon alati muuntuvan materian 

piirissä. Se luo tarinaan ekosentristä näkökulmaa, joka korostaa ihmisen yhteyttä puuhun, sen 

symboloimaan materiaaliseen luontoon ja eloon. 

Myös novelli ”Höröläinen tukinajossa” hyödyntää puun latvuksen motiivia rakentaessaan kontrastia 

luonnon kauneuden ja maallisen kärsimyksen välille. Puiden latvojen kuvaus katkaisee pitkällisesti 

kuvatun eläinrääkkäyksen: 

”Helvetin eläväinen”, kirosi Höröläinen ja löi. Pitkä karahka viuhahteli, suuri turkki 

kumartui ja ojentui. 

Aurinko oli juuri nousemassa. Lumitykky pystyssä seisovien puitten latvoissa säkenöi 

monissa väreissä, valot ja varjot lankesivat häilähdellen hangelle. Täysivatsainen 

kiireetön mies olisi löytänyt näissä asioissa tarkastelemisen aiheita, olisi nähnyt niissä 

kauneutta. Mutta näille miehille ei ollut olemassa sellaisia asioita, ei ainakaan 

nykyään. (HT, 45.) 

 

Aurinko, lumi, kirkkaus ja männynlatvus tarjoavat kertojalle ”kauneutta” ja ”tarkastelemisen 

aiheita”, jota alhaalla metsän pimeydessä raatavat hahmot eivät kykene näkemään. Kontrasti 

maallisen työn ja luonnon kauneuden tarjoaman kauneuden välillä piirtyy selkeänä esiin. 

Asettamalla rinnakkain kovan primitivismin tyylilajiin kuuluvan fyysisen työn ja kärsimyksen ja 

klassismin ideaalin mukaisen kuvan järjestyneestä ja esteettisesti miellyttävästä luonnosta kerronta 

luo affektiivisuutta, jolla se puhuttelee lukijaa ja tämän arvoja. Puu-motiivissa kulminoituu 

primitivismiin sisältyvä ajatus luonnosta totuutena, vastakkaisena sivilisaation turmelukselle (Rossi 

2020, 135). Kyseessä on myös havainnon kuvaus; kertoja näkee jotakin, mitä tarinamaailman 

hahmot eivät havaitse. Havainnon ja esteettisen tarkastelun korostuminen kuuluvat 

”transsendentaaliseen objektiivisuuteen”, joka on kiinnostunut todellisuuden meditatiivisuudesta, 

yksityiskohtien havainnoinnin ääreen vetäytymisestä. (Lehtimäki 2008, 220). Kertojan 

asennonvaihdos tuokin kertomukseen yllättävän lintuperspektiivin, joka irrottautuu suljetun 

tarinamaailman illuusiosta.  

Lauman kertomuksissa puut esiintyvät ihmisperspektiivin ja ihmiselon ajallisuuden suhteellistavina 

olentoina ja materiaalina. Puuhun liitetään positiivisia arvolatauksia kantavia primitiivisyyden 
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merkityksiä. Puut olentoina ja materiaalina esitetään ajan ja paikan yhteyden ylittävinä 

transsendentaalisina ja esteettisinä olioina, joilla on myös materiaalinen yhteys ihmiseen ja 

ihmiseloon. Ben Etheringtonin määrittelemässä kirjallisen primitivismin teoksille tyypillisessä 

primitiivisessä jäänteessä subjektin tunnekokemus kadotetusta menneestä ajasta yhdistyy 

konkreettiseen objektiin. Siten primitiivinen jäänne on kaunokirjallisen teoksen keino tavoittaa ja 

palauttaa mennyt takaisin nykyhetkeen, loihtia esiin alkukantainen. Laumassa puuhun 

primitiivisenä jäänteenä liittyy ennen kaikkea luonnon villeyden (”Tunturit”), 

transsendentaalisuuden ja elon (”Viimeinen matka”) sekä luonnon kauneuden (”Höröläinen 

tukinajossa”) merkityksiä.  

Laumassa puiden primitiivisyyden merkitykset rakentuvat myös teoksen ulkopuolisesta maailmasta 

– puihin liittyvästä historiallisesta ja kulttuurisesta kontekstista – käsin. Puihin liittyvällä 

kulttuurisella traditiolla on pitkät juuret suomalaisessa esikristillisessä kansanperinteessä, jossa 

erilaista puihin liittyvää uskomusperinnettä esiintyy runsaasti. Metsällä on paikkansa kotimaisessa 

kirjallisuudessa lähtien Suomen kansan koottujen runojen tallentamasta suullisesta 

kansanperinteestä aina Aleksis Kiven Seitsemän veljekseen (Lassila 2011, 211; Seppä 2021, 22). 

Puut kuuluvat useiden kulttuurien kosmologioihin eli maailman syntyä kuvaaviin myytteihin, mikä 

rakentaa käsityksiä puista elämän alkuaikoihin liittyvinä olentoina. Karjalaisessa kansanperinteen 

puilla on tehtävä myös elämän ja kuoleman rajaa vartioivina ritualistisina olentoina, pitämyspuina, 

joita palvottiin vielä 1900-luvun alkupuolellakin Itä-Suomessa. (Kovalainen & Seppo 2006; 

Pulkkinen 2014, 132). 

Lauman kirjallisen primitivismin ja alkukantaisen jäänteen tulkintaa puoltaa teoksen 

tarkasteleminen sen kirjoitusajankohdan historiallisessa kontekstissa, jossa vaikutti metsistä käyty 

kiivas yhteiskunnallinen keskustelu. Jo vuosien 1920–30 aikana, ennen Suurta lamaa, hakkuumäärät 

valtionmetsissä nousivat kaksinkertaisiksi aiempaan tasoon nähden. (Parpola 2014, 16.) Metsän 

kansallistamisesta johtuvat kaupan uudistukset ja hakkuiden lisääntyminen koskettivat erityisesti 

pohjoista Suomea, jonka rajapinnalla Haanpään kotipaikkakunta, Pohjois-Pohjanmaahan kuuluva 

Piippola sijaitsee.  

Metsähistoriantutkimuksen mukaan keskustelua metsästä käytiin 1920-luvulle asti myös erilaisten 

luonnonsuojelullisten näkökulmien kesken. Vastakkain olivat ”alkuperäisen” metsäluonnon 

suojelua kannattaneet akateemiset tahot ja metsänhoitajain ammatillinen näkökulma hyvin 

hoidettuun ja siten hyvin tuottavaan metsään. 1930-luvun talouslaman alkaessa metsäteollisuus 

kiristi otettaan arvokkaasta raaka-aineesta, ja metsäkeskustelun metsäkuvalliset näkemyserot 

hävisivät kansallista etua korostavan talousajattelun jalkoihin. (Pekurinen 1997, 152.) Suomen ja 
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arktisen alueen historiaa tutkineen Maria Lähteenmäen (2017a, 81) mukaan ensimmäinen 

luonnonsuojelulaki laadittiin Suomessa 1923, jonka jälkeen metsähallitukselle annettiin tehtäväksi 

ehdotusten laatiminen luonnonsuojelualueiden perustamiseksi. Nimenomaan pohjoista- ja 

saaristoluontoa suojelemaan tarkoitettujen suojelualueiden kanssa kuitenkin vitkasteltiin ja 

keskustelu kävi kuumana koko 1930-luvun aina vuoteen 1938 asti, jolloin ensimmäiset kansallis- ja 

luonnonpuistot perustettiin Lappiin, mm. Petsamoon. (ibid, 97).  

Haanpään voidaan hyvin perustein olettaa olleen tietoinen metsiin ja metsäelinkeinoon liittyneestä 

aikalaiskeskustelusta. 30-luvun luonto ja metsäkeskustelun valossa tulkittuna novellikokoelman 

primitivismi ei käsittele ihmisen ja luonnon suhdetta vain ikiaikaisena dilemmana, vaan myös 

kytkettynä oman aikansa luonnosta käytyyn keskusteluun. Aikakauden teollistuvaa metsänkäyttöä 

vasten Lauman puu-motiivissa kiteytyvän ekosentrisen asenteen voi tulkita rikkovan käsitystä puun 

arvosta puhtaan taloudellisena kysymyksenä ja teollisuuden raaka-aineena. Alkukantaisen jäänteen 

tematisoima puun ja ihmisen välinen yhteys symboloi ihmisen kuulumista ympäristöönsä ja 

materiaaliseen luontoon. Haanpään Laumaa voidaan lukea Kukku Melkaksen (2008) lausuntoa 

mukaillen kotimaisen ekokriittisen kirjallisuuden varhaisena edustajana, joka käsittelee oman 

aikansa luontosuhdetta ja siinä risteävää modernin ja perinteisen elämäntavan problematiikkaa.  

 

6.3  PUUT JA OIKEUDENMUKAISUUS  

 

Viimeisessä alaluvussa käsittelen sitä, miten primitiivinen luonto ja puut kietoutuvat Lauman 

päättävässä novellissa ”Rannan Simon lapsuus” oikeudenmukaisuuden teemaan. Poeettista 

oikeudenmukaisuutta noudattava tarinarakenne, jossa paha saa rangaistuksen ja hyvät palkitaan, on 

esiintynyt jo useissa novellikokoelman kertomuksissa kytkeytyen luonnon teemaan, kuten olen 

osoittanut. Poeettinen oikeudenmukaisuus kietoutuu puu-motiiviin esimerkiksi kertomuksessa 

”Höröläinen tukinajossa”.  

Höröläisen turhaan yritettyään piiskata vanhaa hevosta liikkeelle häntä neuvotaan kokeilemaan 

entisaikojen savottojen konstia, ”laiskan konin mestarisytytystä”. Höröläinen tekee työtä käskettyä 

ja sitoo nuoranpätkällä koninsa korvat yhteen. Sen vaikutuksesta eläin ampaiseekin vauhtiin ja 

”menee pahki petäjää” (HT, 48.) kuorman ja reen levitessä pitkin metsää. Lukija muistaa aiemmin 

kerrotun kuvan lumitykystä puunlatvassa, joka kimmelsi korkeuksissa miesten huomaamattomissa. 

Näin ylevään kuvaan puusta sekoittuu nyt myös ilkikurisen huumorin sävyjä: vaikka ihmiset eivät 

huomanneet puuta, tarkkaili se koko ajan yläilmoista ihmisen touhuja. Petäjä, eli puu saa toimia 

kertomuksessa poeettista oikeudenmukaisuutta jakavaa toimijana.  
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Myös Rannan Simon lapsuudessa toistuu poeettista oikeudenmukaisuutta noudattava moralistinen 

juonikuvio, jossa ahneuksissaan metsää ja puita itselleen havitteleva ahne ihminen saa ansionsa 

mukaan. ”Rannan Simon lapsuus” kertoo korpitorpan elämästä, jossa pieni Simo varttuu äitinsä ja 

äidinäitinsä kasvattamana. Simon isä on lähtenyt Amerikkaan ja kertomuksen edetessä käy ilmi, 

että tämä on velkojensa vastineeksi myynyt Rannan torpan ja siihen kuuluvan komean hongikon 

kirkonkylän kierolle kauppiaalle. 

Novellia tulkittaessa on huomionarvoista painottaa sen merkitystä novellikokoelman päättävänä 

kertomuksena. Lauman kompositiota luonnehtii eeppinen muoto, jossa aloitus- ja lopetusnovelli 

toimivat kokoelman kertomuksia kehystävinä avainteksteinä (eeppisestä novellisarjasta ks. Tarkka 

1970; novellikokoelman kompositiosta ks. Steinby & Mäkikalli 2013). Aloitusnovelli ”Taiteen 

voima” esittelee kokoelman teemoja, päätösnovelli taas solmii teemat yhteen. ”Rannan Simon 

lapsuus” palataan aloitusnovellissakin käytettyyn lapsipäähenkilön näkökulmakerrontaan, mutta 

tällä kertaa minäkertojan rakentama subjektiivisuus puuttuu. ”Rannan Simon lapsuus” (42 sivua) on 

lisäkis huomattavan pitkä suhteessa kokoelman muihin, vain 3–10 sivun mittaisiin kertomuksiin.  

Tarina on Simon kasvukertomus, joka rakentuu vuodenaikojen vaihtumisen ja Simon varttumisen 

ympärille. Simo kuvataan lapsuuden itsetiedottomuuden tilassa; hän on vielä tabula rasa, mutta 

hänen sisukkuuttaan ja sitkeyttään kuvataan hiihtämään opettelemisen kautta. Simon sisukkuus 

yhdistyy novellissa ”Rakkaus” aiemmin käsiteltyyn ihmisen biologisen primitiivin ja elinvoiman 

teemaan. Lapsuuteen liitettynä sisukkuus saa elämän alullisuuteen ja yksilön alkuperään viittaavia 

merkityksiä. 

Simon äiti taas on luonteeltaan saamaton ja haikailee kauan sitten karanneen miehensä perään. 

Vastakohtana äidin velttoudelle on Paavalin epistolaa tankkaava ”Rannan vanha vaimo” eli Simon 

riuska isoäiti, joka rakentuu kertomuksen sankariksi. Läpi kertomuksen kuvataan myös talon piiriä 

reunustavaa hongikkoa, ja etenkin sen liikkeistä kuuluvia ääniä. 

Pikku Simon ymmärrykseltä olivat taasen monet asiat salatut. -- Ei mitään tietoa siitä, 

mitä merkitsi olla Rannan poika, mitkä enteet se seikka langettaisi hänen elämäänsä. 

Ja se joka tiesi, että ne vanhat männyt, jotka Rannan seuduilla puhisivat keväisessä 

tuulessa, olivat talon omaisuutta, olisi ehkä arvioinut ne enteet hyviksi. (RSL, 141.) 

Kertoja vihjaa Simon elämän ja kohtalon olevan merkillisellä, mutta perustavanlaatuisella tavalla 

yhteydessä männikköön tontin laidalla. Simon isän, joka on tullut matriarkaaliin ulkopuolisena, 

kerrotaan halunneen kaataa ja myydä männyt mukavan elämän toivossa, mutta tarkka isoäiti on 

onnistunut estämään aikeet. ”Laajana ja vankkana metsä humisi tänäkin päivänä.” (RSL, 141). 

Männikkö muistuttaa ihmisen ja puun yhteydestä toistensa kumppanuuslajeina, joiden kehitys ja 

menestys on sidoksissa toisiinsa. Ekologisen yhteyden ja itseisarvon lisäksi männikön arvo on 
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ihmiselle myös materiaalinen. Tarinan antagonisti, kirkon kylän ahne kyläkauppias kuulee Rannan 

hongikon äänessä vain mahdollisuuden rahaan: 

Sitten kulkusen heleä ääni heräsi ja häipyi kuuluvista hevosen ravatessa halki 

männikön, jonka oksistostot humisivat ainaista, alakuloista huminaansa, jonka 

kevätauringossa punertaviin pilareihin laajanturkin mies loi arvostelevan katseen. Nuo 

pohjolan kasvikunnan tuotteet olivat omaisuutta. Tarkka korva voi jo erottaa 

rahametallin kilinää, setelien ääniä, jotka loihtivat kunkin mileen sen, mitä hän pitää 

elämänä tämän auringon alla. (RSL, 149.) 

Eräänä päivänä kauppias ratsastaa torpan pihaan ja pahaenteinen tunnelma laskeutuu pirttiin. 

”Ikäänkuin tuolin ratina kauppiaan ruhon alla olisi kuulunut talon vuoliaisista ja uhannut 

suunnattomalla hiirenloukulla. Mutta vanha emäntä ei tärähtänytkään.” (RSL, 145.) Kauppias 

väittää naisille ostaneensa tilukset vävyltä ja kaivaa esiin paperit, jotka todistavat 

ennakkoperintöoikeudesta ja kaupoista. ”Paperit kahisivat kauppiaan povessa ja herättivät vanhan 

sydänmaan talonemännän mielessä omituisen ja hämärän mielikuva ansioista, loukuista, satimista ja 

käpälälaudoista.” (RSL, 146). Paperille painetun sanan tai kuvan valta on tuttu aihelma 

avausnovellin kuvakorteista ja sanomalehdestä. Paperi on myös puusta valmistettu ihmisen tekemä 

artefakti, joka rikkoo tiukkaa rajaa luonnollisen ja kulttuurisen välillä.  

Paperin edessä naiset rinnastuvat uhattaviin pikkueläimiin. Vanhan emännän primitiiviset vaistot 

kuitenkin heräävät, ja toisin kuin aiempien kertomusten henkilöt, joiden vietit johtivat heidät 

onnettomuuteen, vanha emäntä hillitsee hermonsa ja nousee viettiensä hallitsijaksi. Isoäiti aloittaa 

oikeustaistelun kauppiasta ja tämän väärennetyiksi epäilemiään kauppakirjoja vastaan. Pitkää 

oikeusprosessia kuvataan pienen Simon näkökulmasta. Lapsen näkökulmasta oikeustaistelu Rannan 

talosta personifikoituu mystisiksi olioiksi:  

Epälukuiset kerrat vuosi vuodelta pikku Simo näki vanhan emännän 

mustapilkkuisessa pyhäpuvussaan, silkkihuivi päässään, punan- ja valkoisenkirjava 

kori käsivarrellaan, lähdössä kirkonkylään, yli metsien ja soitten kapeita polkuja 

neljännesten rapioitten taa. Asia oli jälleen esillä! Siellä hän seurusteli salamyhkäisten 

olioitten kanssa, joiden nimet olivat esimerkiksi oikeus ja vääryys, todistus ja vala, 

haaste ja veto, tuomari ja tuomio. (RSL, 151.) 

Myyttiseksi olennoksi kuvataan Simon näkökulmasta myös ankaraluontoinen isoäiti, joka vertautuu 

luonnonvoimiin. ”Muorin itsepintainen hahmo kohoaa pilvenkorkuiseksi” kun Simo ”järkyttyneenä 

ihaillen” katsoo tätä kuten rajuilmaa, ”joka käänsi mahtavat sade- ja tuuliominaisuutensa viekasta ja 

pahaa ulkomaailmaa vastaan.” (RSL, 151–152). Isoäitiä verrataan Simon silmin myös ”kiukkuiseen 

haukkaan” (RSL, 150), mikä sekin viittaa kokoelman aiempaan kuvaukseen villistä haukasta 

erämaan valtiaana. 

 Luonnonvoimat saavat kertomuksessa vahvan positiivisen merkityslatauksen kuten tapahtui myös 

avausnovellissa ”Taiteen voima.” Isoäidin henkilöhahmon kautta luonnonvoimat rinnastuvat 
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oikeuteen ja lakiin sekä niitä symboloiviin sopimuspapereihin, lukemiseen ja kirjoitukseen. 

Rinnastus aktivoi suomalaiselle kirjallisuudelle tyypillisen korven ja sivistyksen – villeyden ja 

lukemaan opettelemisen – teeman (ks. Seppälä 2011, 211), joka saa Haanpäällä modernin 

tulkintansa. Metsäläisyyden ja sivistyksen näennäiselle vastakohtaisuudelle ja ristiriidalle rakentuva 

teema, jota jo Seitsemän veljestä käsittelee, osoittaa, että topokset ovat mahdollisia yhtä aikaa. 

”Sydänmaan emäntä” eli niin juuristaan kuin oikeuksistaankin tietoinen isoäiti nousee 

symboloimaan teoksen maailmankuvassa ihanteellisia arvoja – lukeneisuuden kautta hankittua 

vahvaa itsetuntemusta ja oikeuskäsitystä.  

Oleellinen huomio novellin tilan kuvauksessa on sen miljöön staattisuus verrattuna kokoelman 

muihin kertomuksiin. Tapahtuminen pysyy yhdessä paikassa, vaikka aikaa kuluu kymmenisen 

vuotta; ulkomaailma taas piirtyy kuin toiseksi todellisuudeksi kodin ulkopuolella. Pysyvyyttä 

symboloi etenkin Rannan hongikko, joka seisoo tontin reunalla, ja jota kuvataan auditiivisten 

kielikuvien kautta. (vrt. metsän auditiivisuus Seitsemässä veljeksessä Lassila 2011, 126.) Kyseessä 

on bahtinilainen idyllin kronotooppi, jossa aika noudattaa luonnonkierron mukaista toistuvaa sykliä 

ja tila rakentuu elämän perusasioiden ympärille. (Kirjallisuuden sanakirja: kronotooppi). Vaikka 

Simon elämä kuvataankin olosuhteiltaan haastavaksi ja karuksi, on hänen lapsuuden viattomuutensa 

se elementti, jonka ympärille luonnon primitiivisyyden ja alkuperäisyyden teemat novellin lopussa 

keriytyvät. 

Ratkaiseva novellikokoelman teeman kannalta on novellin kohtaus, jossa Simo oppii oikean ja 

väärän eron. Simo härnää yhdessä kylän poikien kanssa talon sokeaa huuto-ukkoa Pimiä-Topia 

tämän ainoaa ystävää, rakasta lemmikkiharakkaa harhauttamalla. Illalla muiden jo mentyä Simo 

näkee, miten ukko kostaa harakalle häpäisynsä paiskaten linnun tajuttomaksi seinään. 

Pikku Simo näki kaiken tämän ja hänen kasvonsa olivat kaunistuneet. Pimiä-Topi 

tappoi harakkansa! Jokin hirveä muutos oli täytynyt tapahtua hänen sisällään. Pikku 

Simo ymmärsi, että tämä tapaus juontui päivällisistä huvituksista, ja hän tunsi 

itsessään jotakin kipeää ja katuvaa. Hän oli ollut siinä mukana, sellaisessa leikissä. 

Nyt yksin ei osaisi siitä nauttia. Mutta joukossa kyllä, joukossa, joka ikäänkuin lisäsi 

ja vähensi hänen tavallista olemustansa, teki sen tavallaan toisenmoiseksi.  

 Nyt hän ikäänkuin tajusi, että se tarmo ja liike, jonka voi ärsyttää esiin 

Pimiässä-Topissa, ei ollut ainoastaan kuten sätkynuken liikettä. Jotakin liikkui 

syvemmälläkin: syntyi kipu ja murhe. (RSL, 156–157.) 

Simossa tapahtuu jotakin, kun hän ensimmäistä kertaa tunnistaa toisessa ihmisessä tunteen. Simon 

ymmärtäessä tekoonsa vaikuttaneen joukon voiman merkityksen tapahtuu tarinassa peripeteia, 

tunnistaminen, jonka kautta merkityksellistyy myös novellikokoelman nimi Lauma. Kohtaus 

alleviivaa yksilön moraalin ja vapaan tahdon kysymyksen suhdetta etiikkaan. Ihmisellä on vapaus 
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valita, miten tämä kohtelee heikompiaan, mutta yhteisö tarjoaa mahdollisuuden toimia myös toisin, 

ajattelematta itse seurauksia.  

Seuraavana päivänä harakka on herännyt kuin kuolleista ja pieni Simo saa armahduksen. 

Moraalinen opetus on vahvasti läsnä. Novellin harakka rinnastuu lintu-motiivin kautta Erämaan 

tragiikkaa -novellin kuolevaan haukkaan. Simon lapsihahmon henkinen kehitys kohoaa symboliksi 

ihmisen alkuperäiselle viattomuudelle ja puhtaudelle. Eettisyyteen heräämistä käsittelevän novellin 

tarinassa eläimen ja ihmisen, vahvemman ja heikomman suhde saa ikään kuin uuden 

mahdollisuuden toteutua oikeudenmukaisena. Kertomuksen lopussa myös Rantaa uhannut paha 

kukistuu ja oikeus voittaa: Rannan hongikko saa jatkaa kasvuaan ja Simon tulevaisuus on turvattu. 

Kohtaloiden yhteensolmiutuminen viittaa jälleen ajatukseen lajien kumppanuudesta sekä 

luontokulttuurista, jossa ihmisen ja muiden lajien menestys, kehitys ja tulevaisuus solmiutuvat 

yhteen.  

Kokoelman päätösnovellina ”Rannan Simon lapsuus” solmii yhteen kokoelmassa käsitellyn ja 

luontoon kytkeytyvän oikeudenmukaisuuden ja yksilön moraalin teemat. Päätösnovelli rakentaa 

novellikokoelman kompositioon suljetun muodon, joka vahvistaa tulkintaa teoksesta tyyliltään ja 

teemoiltaan yhtenäisenä kokonaisuutena. Päätösnovellin lapsinäkökulman, moralistisen opetuksen 

ja luontoon kiinnittyvien oikeudenmukaisuuden teemojen synteesimäisen käsittelyn myötä novellin 

voi tulkita ehdottavan samanlaista sovittelevaa ja sopusointuista luontoyhteyttä myös kokoelman 

muiden kertomusten kuvaamien konfliktien ratkaisuksi.  

Novelliin sisältyy vielä yllättävä epilogi, takauma, joka rikkoo harmonisen lintukodon vielä kerran. 

Takaumassa Simo ja hänen uusi isäpuolensa ovat töissä Rannan tonttia reunustavan järven rannalla, 

kun ilman lävistää luoti järven suunnalta, kuin tyhjästä. Kohtaus on alluusio Joel Lehtosen 

romaanin Putkinotkon (1919–1920) lopun kuuluisaan ampumakohtaukseen. Lehtosen romaani on 

1900-luvun kirjallisuuden merkittäviä primitivistisiä teoksia (Ahmala 2020; Lyytikäinen 2020; 

Rossi 2020). Kokoelman päättävä takauma osoittaa Lauman intertekstuaalisen suhteen 

Putkinotkoon ja sen tyylilajiin. Osana lopetusta se nostaa idyllin ja sivilisaation problemaattisen 

suhteen vielä kerran esille. Sota on alkanut ja sen kautta varioituu vielä kerran puu-motiivikin 

saaden uusia merkityksiä: 

Niinä vuosina oli isossa maailmassa sotaa ja sodan sanomia. Taistelun pauhu ei kuulunut 

erämaan järven rannoille, mutta nälän käsivarsi oli ulottuvaisempi. Akanaisia jauhoja oli 

vallan vähän, ja petäjänkuorilevyt kuivuivat keväisissä tuulissa kuten valkoiset, kapeat 

lakanat. (RSL, 177–178.) 
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Puun tarpeellisuus ihmisen kumppanuuslajina nousee esiin hyvin konkreettisella tavalla, ihmisen 

selviytymisen kannalta elintärkeänä ravinnonlähteenä. Epilogi lähettää kodin, sivilisaation, luonnon 

ja primitiivisyyden merkitykset jälleen uuteen kirjalliseen liikkeeseen. 

 

7  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Olen edellä osoittanut, miten Lauman primitiivisen luonnon kuvaus rakentaa novellikokoelmaan 

ihmisen luontoyhteyttä ja etiikkaa käsittelevän ekosentrisen teeman. Kirjallisen primitivismin 

trooppeja toistamalla ja muuntelemalla teos käsittelee luontoa sen eri merkityksissä: luontoa 

fysikaalisena luonnonvoimana, luontoa ihmisen sisäisenä biologisena primitiivinä sekä luontoa 

toislajisten kanssa jaettuna yhteisenä todellisuutena, johon sisältyvät kysymykset etiikasta ja 

vapaudesta. Yhdistelemällä kirjallisen primitivismin erämaan ja eläimen trooppeja pohjoisen 

luonnon kuvaukseen ja suomalaisen metsän kulttuuriseen kuvastoon teos kritisoi modernisaatiota ja 

modernin ihmisen heikkoa luontoyhteyttä. 

Olen todistanut, että Lauman keskeinen kirjallinen strategia on problematisoida aikakauden 

käsityksiä luonnosta kirjallisen primitivismin keinorepertuaaria käyttäen. Teos käsittelee aikansa 

poliittisesti ajankohtaista Petsamon-kysymystä erämaan troopin kuvastoja kommentoiden ja 

parodioimalla primitiivisen erämaan narratiiveihin kuuluvia valloitus- ja seikkailutarinoita. 

Kuvaamalla niin villejä kuin kesytettyjä eläimiä tuntevina ja ruumiillisina olentoina, teos kritisoi 

ihmisen sadistista valta-asemaa suhteessa eläimeen. Laumassa ihmisen primitiivistä taipumusta 

alistaa heikompiaan symboloi petomaisuus-motiivi, jonka muuntelua olen analyysissa tarkastellut.  

Merkittäväksi teoksen primitivististä tyyliä ja kerrontaa rakentavaksi elementiksi muodostuu puu-

motiivi. Puu rinnastuu metonyymisesti ihmiseen ja ihmisen muodostamaan sukuun. Puiden 

alkukantaisuuden sekä puun ja ihmisen pitkän yhteisen historian kautta teos korostaa puun roolia 

ihmisen kehityksen mahdollistaneena kumppanuuslajina. Puut toislajisina olentoina rakentuvat 

symboliksi elämän ajalliselle kestolle sekä elämää hallitsevalle primitiivisille voimalle, elolle. 

Puiden tai maiseman transsendentaalisuus voi avautua ihmishavainnolle luonnon kauneuden 

havaitsemisen kautta, kuten myös Aarne Kinnunen on Haanpään tuotannon kirkkaus-motiivia 

analysoidessaan todennut. Niin elävät kuin kaatuneetkin puut ovat Laumassa todiste siitä, että pala 

Ben Etheringtonin määritelmän mukaista alkukantaista jäännettä on yhä tavoitettavissa elollisen 

piirissä.  

Alkuperäisyys tai totuus ei Laumassa löydy luonnosta itsestään, kuten ei-inhimilliseksi mieltyvän 

erämaan kuvaukset novelleissa ”Erämaan tragiikkaa” ja ”Tunturit” esittivät. Se löytyy ihmisestä 
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itsestään jos tämä kykenee irrottautumaan biologisesta primitiivistään ja tarkastelemaan tunteitaan, 

toimintaansa ja käsityksiään oikeudenmukaisuudesta. Hyve-etiikan käsitys hyveestä ja 

oikeudenmukaisuudesta jokaisen ihmisen sisäisenä ominaisuutena nousee siten novellikokoelman 

kokoavaksi teemaksi. Lauman primitivismi korostaa yksilön vapaata tahtoa ja kykyä nousta 

sivistyksen avulla ympäristönsä sanelemien olosuhteiden yläpuolelle. Siten teos kommentoi 

naturalistisen kirjallisuuden biologisen primitivismin määrittämää determinististä ihmiskuvaa ja 

viittaa kohden eksistentialistisen kirjallisuuden teemoja.  

Analyysi osoittaa, että novellikokoelmaa Lauma voidaan lukea kirjallisen primitivismin 

kirjallisuushistoriallista suuntausta edustavana teoksena ja varhaisena ekokriittisenä tekstinä, jossa 

luontoa ei nähdä ensisijaisesti ihmisen läpi, vaan ihminen luonnon läpi.  
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